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Маґары Баґыакап диэн Тыгын
тойон аатырбыт Бідьікі, эбэ-
тэр Мічікі Бі±і, диэн уолун

о±ото эбит. Кини Эркээни хочоту-
наа±ы Куудукка уонна мыраан
μрдμнээ±и Маалтааныга олорбут, он-
но элбэх сылгыны уонна ынах сμіґμнμ
ииппит. Маґары Баґыакап сытыы-хо-
туу, кэлбит-барбыт, тыллаах-істііх
киґи эбит, ол иґин эдэр сааґыгар Ха-
²алас буолаґын кинээґэ буолбут. 

Маґары Баґыакап кинээстээн
сылдьан, дьаґаа±ы хомуйааччыларга
элбэхтик кіміліспμт уонна тус бэйэ-
тэ тілμіхтээх дьаґаа±ын барытын олус
улугумнук тіліін испит, онон ыраах-
таа±ы суутун тэрилтэтин μлэґиттэри-
гэр μчμгэй киґи быґыытынан
кістμбμт. Ол тμмμгэр 1676 с. ір μлэ-
лээбит уонна дьаґаа±ы μчμгэйдик ті-
ліін испит кинээстэр Москва±а ыра-
ахтаа±ыны кірсі барыыларын ситис-
пит. Онно кини бэйэтэ, Нам буолаґын
кинээґэ Нохто Никин уонна Мэ²э бу-
олаґын кинээґэ Тірікі Орсюкаев ба-
рар буолбуттар.

Дьэ онон, Тыгын Мындяков сиэнэ
Маґары Баґыакап, Мымах Намов сиэ-
нэ Нохто Никин уонна Тірікі Орсю-
каев бэйэлэрин иккилии хамначчыт-
тарын кіміліґμннэрэн, казактары ха-
рабылынан ылан, Максим Мухоплев
диэн тылбаасчыттанан, барыта уонтан
тахса киґи буолан Якутскайтан от
ыйыгар Москва±а аттаммыттар. Баран
истэхтэринэ дуу, кэлэн истэхтэринэ
дуу, суолга Нохта Никин ыалдьан
ілбμт. Маґары Баґыакаптаах Моск-
ва±а кыґын тиийбиттэр, онно кинилэр
тылбаасчыттарыныын ахсынньы 25
кμнμгэр Федор Алексеевич ыраах-
таа±ыга сылдьыбыттар. Ґґμіннэрин
ааттарыттан 120 кииґи, 3 кэрэмэс са-
ґылы бэлэх биэрбиттэр. Ол иґин ыра-
ахтаа±ы ыалдьыттарын кμндμлээбит-
маанылаабыт, ону-маны бэлэхтээбит.
Онтон тохсунньу μс кμнμгэр 1677 с. са-
ха кинээстэрэ Сибиир прикаґыгар кір-
діґμμ сурук киллэрбиттэр. Онно саха
кинээстэрин барыларын дьаґаах ті-
лііґμнμттэн босхолотуу уонна буола-
стар истэринээ±и μ²сμμлэри,
ілірсμμттэн уратылары, кинээстэр бэ-
йэлэрэ кμрμіхтээхтэрин тустарынан
кірдіспμттэр. Бу кэнниттэн сотору
Маґары Баґыакаптаах кинээстэри дьа-
ґаах тілііґμнμттэн босхолотор туґу-
нан кірдіґμμлэригэр аккаас ылбыттар.
Арай кыра дьыалалары кинээстэр, бэ-
йэлэрэ эрэ буолбакка, дьаґаах хому-
йааччылары кытта бииргэ кірсір бу-
олбуттар.

Онтон 1679 с. Маґары Баґыакап

Москва±а иккиґин μ²сэ барбыт, ки-
нини кытта Боро±он буолаґын кинээґэ
Чуука Капчиков уонна Мэ²э буолаґын
кинээґэ Чугуун Бодоев барсыбыттар.
Кинилэр эмиэ 1676 с. курдук тэринэн
айа²²а турбуттар. Онно 1680 с. са²а-
тыгар тиийбиттэр, эмиэ Федот Алек-
сеевич ыраахтаа±ыны кірсμбμттэр, бэ-
лэх-туґах биэрбиттэр. Бу сырыыла-
рыгар Маґары Баґыакаптаах ыраах-
таа±ыга уонна кини правительствен-
най тэрилтэлэригэр саха буоластары-
гар дьаґаа±ы хомуйааччылар, атын
араас чыыннаах дьоннор да±аны, олох-
тоохтору олус ата±астыылларын, ха-
лыылларын туґунан μ²сμбμттэр, ол
μ²сμμгэ оло±уран, анараа²²ылар ку-
ґа±ан быґыыны-майгыны ууратта-
рыах буолбуттар. 

Саха тойотторо кэнники сырыы-
ларыгар Москва рыногар бэрт элбэх
кμндμ тμμлээ±и атыылаабыттар. Хо-
лобур, Маґары Баґыакап 2000 кэри²э
кииґи, биир киис сону, атын да
тμμлээ±и атыылаабыт, онон элбэх хар-
чыны, та²аґы-сабы, иґити-хомуоґу,
араас киэргэли, дьиэ±э-уока туттуллар
о²оґуктары а±албыт.

Маґары Баґыакап ити курдук дой-
дутугар кэлээт, кэргэттэрин уонна
о±олорун, чугас аймахтарын Москва
табаарынан та²ыннарбыт, бэйэтэ
Якутскай мааны нууччаларын курдук
та²ныбыт. Кинини кытта μлэтигэр са-
²а киирбит воевода И.Приклонскай
бэркэ сэрэнэн кэпсэтэр киґитэ бу-
олбут. (…)

Кини Москваттан иккис кэлиити-
гэр, 1680 с. саас, Бμлμμгэ дьаґаах хай-
дах хомуйалларын кірі барбыт.
Бμлμμгэ, норуот сэґэнин быґыыыты-
нан, Тара±ай Болто²о диэн баай ыал-
га тохтообут. Ол ыал Ґчμгэй Чомо±ор
диэн кыыстаахтара μґμ, ону хаппах-
чылаах хоско ииппиттэр. Маґары
дьиэлээхтэри кытта μчμгэйдик кэпэсэ-
тэн-ипсэтэн, аґаан-сиэн, хонон-ірі-
ін, билсэн-кірсін баран эппит: «Эґи-
ги μчμгэй кыыстаах μґμгμт, ону кір-
дірμ² эрэ», – диэн. Онуоха дьиэлэ-
эхтэр кыыстарын кірдірбμттэр. Ма-
ґары кыыґы кірін баран эппит:
«О±о±утун миэхэ, дьэ, биэрииґигит»,
– диэн. Онно Тара±ай Болто²о сібμлэ-
ґэн 16 саастаах кыыґын Маґарыга эр-
гэ биэрэн ыыппыт. Дьэ онон, Маґа-
рыны уонна Ґчμгэй Чомо±ору тиэр-
дээччинэн 9 киґи, ол иґигэр кыыс
эґэтэ, барсыбыт. Оччолорго Сиэйэттэн
уонтан тахса кіс аллара Бμлμμ
ірμґμттэн арахсар Дьокуускайга быґа
барар суол баара эбитэ μґμ. Ол суол
тірдμгэр, биир μрэх μрдμгэр, ыраахтан
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ліглійін кістір арыы тииттээх том-
торго хоммуттар. Онтон сарсыарда
туран барыыларын са±ана, Ґчμгэй Чо-
мо±ор тіріібμт-μіскээбит дойдутут-
тан арахсыытыгар, Бμлμμ эбэ хоту-
нуттан аттаныытыгар, кинилэр иччи-
лэригэр анаан сэттэ тииккэ сэттэ хара
кииґи ыйаабыт. Ол арыы тииттээх
кини бэлэх ыйаабыт сирэ билигин
Киис Ыйаабыт диэн ааттанар, оттон
онно баар μрэх Чомо±ор диэн ааттанар,
Маґары кэргэнин аатынан.

Кэнники Маґары олус кμμскэ бай-
быт. Оннук киґи эдэр кэргэнэ, Ґчμгэй
Чомо±ор, 17-с μйэтээ±и кыраґыабай
дьахтар, Москва мааны та²аґынан-са-
бынан, солкотунан, саха хара кииґинэн
уонна саґылынан баґыттан ата±ар
диэри та²ныбыта, Венеция кμндμ
о±уруоларынан симэммитэ μґμ.

Маґары Баґыакап ити курдук оло-
рон баран, 18-с μйэ са²атыгар, кырдь-
ан ілбμт. Кинини Эркээни хочоту-
наа±ы, былыргыта Тμікэй мыраанын,
били²²итэ Истээх мыраанын, саамай
μіґэ чомчо±ойугар кімпμттэр. Били-
гин итинэн, Куудук утарытынан, μіґэ
Истээх аартыга тахсан барар. Былыр-
гы Тμікэй мыраанын саамай μрдμк
чомчо±ойугар 17-18-с μйэлэргэ Тыгын
тойон аймахтара уонна ыччаттара
кімμллэр сирдэрэ эбит. Маґары Ба-
ґыакап у²уо±а ити чомчо±орго та-
ґыттан кірμμгэ обургу со±ус ампаа-
рынан эргитиллэн турбут. Ону 1933 с.
атырдьах ыйын 3 кμнμгэр, Саха сири-
нээ±и кыраайы μірэтэр музей тэри-
йиитинэн, историк-этнограф Г.В.Ксе-
нофонтов уонна ити музей директора
М.А.Ковынин археологическай хаґыы
о²орон чинчийэ сылдьыбыттара. Ма-
ґары ампаардыы о²оґуулаах эргиэ-
ґинин уґун эркиннэрин мастарын
усталара 4,83 м., туора эркиннэрин
усталара 3,90 м., μрдμгэ 1,05 м. эбит-
тэр. Ити эркиннэр тас іттμлэрэ бы-
лыргы сахалыы ойууламмыттар. Ам-
паар синньигэр мастарынан μрμттэм-
мит уонна тэґитэ быґыы ойуулаах
туостарынан сабыллыбыт, олор
μрдμлэринэн чараас гына буор ыґыл-
лыбыт.  Маны кітμрбμттэригэр, кыл-
гас ба±аналарынан уонна олор μμттэ-
ригэр тібілірі киирэр туора маста-
рынан бі±ігітμллμбμт хос ампаар тах-
сыбыт, μрдэ эмиэ тэґитэ быґыы ойуу-
лаах туостарынан сабыллыбыт уонна
буорунан ыґыллыбыт. Иґинээ±и ам-
паар таґынаа±ытаа±ар быдан ордук ту-
руктаах турбут эбит. Ити ис уонна тас
ампаардар истиэнэлэрин мастара,
орохтуу суоруллан, сырдык киирбэт
гына силэпиискэлэммиитэр.
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Ис ампаары кітμрбμттэрин кэннэ,
киґи иинин торума биллэр буолбут. 60
см. дири²²э тас маґын сабыыта тах-
сыбыт, ол μрдμгэр хас да хос туоґу
уурбуттар, онтон соро±о эмиэ тэґитэ
быґыы ойуулаах эбит. Олору ылат-
таабыттарыгар эмэхтийбит хоруоп
тахсыбыт, онно сытар ілμк со±уруу-
луу-ар±аа диэки хайыґан, илиилэрэ
уґаты ууруллан сыталлара, та²аґа-
саба туга чуолкай биллибэт буолбут
этэ. Хоруоба уонна тас маґа сμгэнэн
суоруллубут халы² тиит мас хапта-
ґыннартан о²оґуллубуттар. Тас ма-
ґын у²а іттμгэр, хаптаґынынан быы-
ґаан, уґун синньигэс хос о²оґуллубут,
онно ата±ыттан баґын диэки тимир со-
луурун, тылбыылаах кыра симиир-
чэ±ин, мас кытыйатын, ы²ыырын,
атын μμнμн уурбуттар. Бу археоло-
гичксай хаґыы боротокуолугар: «Вся
внутренность гроба представляет кар-
тину некоторого хаоса, как результат
естественного разрушения, а также,
видимо, вследствие проникновения
туда зверьков. Величину трупа, при-
близительно, можно определить чело-
веком ниже среднего роста. Одежда на
покойнике сильно истлела. Трудно
установить какие-либо определенные
формы. Попадаются кусочки какой-то
тонкой ткани, бархата, нитки шелко-
вой материи. На шее был шелковый
шнур. Что было на шнуре – установить
не удалось; надо полагать, предмет ис-
тлел и рассыпался. Подняты три пу-
говицы с эмалевой инкрустацией, за-
понки со следами эмали и сильно раз-
рушенные металлические части пояса.
На ногах короткая, ниже колен обувь,
ровдужная. На голове – глухая мехо-
вая шапка, лицо покрыто мехом », –
диэн суруллубут.

Маґары Баґыакап хоруобун ха²ас
диэки іттμгэр ох саатын, тимир уонна
муос тібілірдііх 18 оно±осторун ти-
рии кэґэххэ уган, ол аттыгар батаґын
уонна батыйатын уурбуттар. Маны
таґынан ха²ас илиитин тарба±ар
ойуулаах кμндμ таастаах, у²а илиитин
тарба±ар тааґа суох гынан баран ойуу-
лаах биирдии биґилэхтэрдээх уонна
іссі солко ис ырбаахылаах эбит.

Онон Маґары Баґыакап бэйэтин
бириэмэтигэр, 17-с μйэ бμтμμтμгэр,
улахан мааны та²астаах-саптаах саха
киґитэ эбит.

£áμãýëýðáèò óîííà 
μ³ëýýííýýõòýðáèò ñóîëëàðûíàí. 

— ßêóòñêàé, 1981
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Саха омук биир бас-кіс киґитин
Маґары Баґыакап аата былыр-
гы докумуоннарга μгμстμк ах-

тыллар. Маґары сахаттан биир баста-
кынан Россия ыраахтаа±ытын кытары
сирэй кірсμбμтэ. Кини туґунан номох
да элбэх, атын да суолу-ииґи хааллар-
быта μгμс. Маґары – Бідьікі Бі±і (Бо-
зеко Тынинин) уола, Тыгын Дархан
сиэнэ. Ґрμ²-хара сμμрμк μгμірμтμк
μіскээбит Э²сиэли і² хочотун Куудук
диэн тμілбэтигэр тіріібμтэ (Били²²и
Ха²алас улууґун Уулаах Аанын эр-
гин). Маґары Баґыакап тіріібμт сы-
ла чуолкайа биллэ илик эрээри, нууч-
ча бастаан кэлиитигэр кини іссі да о±о
саастаа±а саба±аланар. Фольклор ма-
тырыйаалларыттан кістірμнэн, Маґа-
ры «а±ата Бідьікі Бі±і ілірμгэр 9 саа-
стаах о±о хаалбыта» μґμ. Бідьікі
Бі±інμ 1642 сыллаахха сахалар ірі ту-
рууларын салайсыбытын иґин П.П.Го-
ловин воевода іліттірін турар. Ол
алдьархайдаах сыл ха²аластар Осип
Галкин баґылыктаах переписчик-ха-
ґаактар этэрээттэригэр сэбилэниилээх
саба тμспμттэрэ. Онно Бідьікі Бі±і
Осип Галкины μ²μμтμнэн ітірμ тμґэн
ілірбμтэ. Итинэн саба±алаатахха, Ма-
ґары 1633 сыл эргин тіріібμт буолан
тахсар. 

Дьаґаах докумуоннарыттан кі-
стірμнэн Бідьікі Бі±і іссі биэс
уоллаах эбит: Бузюдай, Кучудей, Кур-
суй, Легой, Маазыка (Майзяка). 1648-
49 с. дьаґаах кинигэтиттэн кістірμнэн
Маґары, Маазык уонна Бузюдай бу-
оланнар ілбμт а±аларын оннугар 10
киис тириитинэн дьаґаах тіліібμттэр.
А±атын ынырыктык дьаґайыы Маґа-
ры дууґатыгар ыар ындыы буолбута
саба±аланар. Улууґу салайыы кини
аба±аларыгар Јлкірійгі уонна Јйμк
Ники²²э тиксибитэ эрээри эдэркээн
Маґары бас-кіс буоларга дьулуґуута
дэ²кэтик кістір.

Саха±а кини кілμінэ дьон аан-ба-
стакынан дьаґаах батталын билэн ула-
аппыттара. Оччолорго кμндμ
тμμлээ±инэн баай Орто Лена тай±ата
дьаґаах хомуйааччы, булчут нуучча,
торгуомсук дьонунан μллэ²нэс бу-
олбута. Воевода дьаґалтата чи²ник
олохтонуо±уттан кииґи эстиэр дылы
харса суох бултааґын, ыраахтаа±ы кии-
ґинэн хаґынатын ха²атыыга μіскээбит
анархия, бас-баттах барыы кэм уодьу-
ганнанар буолбута. Ол курдук 1642
сыл кэнниттэн дьаґаа±ы хомуйуу киин-
нэммитэ, ким тіґі сμіґμлээ±инэн кі-
рін дьаґаах тілібμрμн акылаата уу-
руллубута. Дьэ ол да буоллар, бары
урууларын-аймахтарын сэргэ,  Маґары
Баґыакап эдэр сааґыттан дьаґаах хо-

муйааччылар балыырдарын-батталла-
рын кытта билсэн барбыта. Холобур,
суруйбуттар эбит Петр Головин вое-
вода: «накладывал на них, ясачных
людей … великого государя, ясак и по-
минки и воеводцкие поминки ж за очи
не по их животам и не в силу перед про-
шлыми годами вдвое и втрое своим вы-
мыслом без … великого государя ука-
зу», -- диэн. Кылгас кэм иґигэр тыа±а
киис эстибитэ. Сиэрэ суох μрдэтилли-
бит кээмэйдээх дьаґаах тілібμрμгэр
иэс мунньуллан испитэ. Маны таґынан
хаґан эрэ ілбμт киґи, айма±ы², онну-
гар дьаґаа±ы ирдээн ылаллара. Дьаґа-
ах иэґин тілμμр туґуттан сорох дьон
бμтэґик ынахтарын кытта атыылаан
эстэллэрэ. Бу барыта тμмμллэн,  саха-
лар мунньустан баран ыраахтаа±ы аа-
тыгар челобитнай тμґэрэллэрэ. Биир
маннык суругу 1660 с. Нам тойоно
Ньыха Мымаахап эрэллээх дьонунан
Москва±а ыытан ыраахтаа±ыга тус бэ-
йэтигэр туттарбыттар. Бу суругу илии
баттаабыт 104 дьаґаах тілііччμ киґи
ортотугар эдэркээн Маґары Баґыакап
аата эмиэ баар. Бу кэм²э кини Јлкірій
уола Хал±айы уонна да атын Ха²алас
тойотторун кытта улууґугар биир сис
киґинэн буолбута кістір. Дьэ бу ыра-
ахтаа±ы Алексей Михайлович уонна
царевич Федор Алексеевич ааттарыгар
ыытыллыбыт челобитнайга сахалар
бэрэстэбиитэллэрин Москва±а ыытар-
га кірдіґμμ баара. Ону тэ²э сахалар су-
руйаллар: «как, великие государи, при-
искана наша Якутцкая землица, и тому
великие государи, годов сорок и тех
мест … нас, сирот ваших, с такова чис-
ла прежние стольники и воеводы ни ко-
торой к вам, великим государем, к
Москве не отпущали неведомо для че-
го». Москва±а барыан сіптііх дьону-
нан Ньыха Мымаахабы, Чугуун Бо-
доевы уонна Маґары Баґыакабы аат-
таабыттара. Маґары оччолорго отутун
да ситэ илик этэ. Дьэ ити курдук Моск-
ва±а тиийбит сахалар дьаґаа±ы ілбμт
а±аларыттан, ини-биилэриттэн, хам-
наччыттарыттан ылыыны боборго, он-
тон тμμлээ±и, тириитэ буортуламмыт-
тарыттан, сиппэтэх тириилээхтэрит-
тэн уратыны, барытын тутарга, киис,
саґыл тириитин кыайан булбатах дьа-
да²ы сахалартан дьаґаа±ы харчынан
ыларга, инникитин хос дьаґаа±ы хо-
муйары боборго туруорсубуттара. Дьэ
манна сахалар балачча ситиґиилэм-
миттэрэ. Ол курдук, ыраахтаа±ы бы-
лааґа маны барытын ылынарга тиий-
битэ. Атын іттμттэн, тойоттор ыраах-
таа±ыга аар-саарга аатырбыт сырыы-
лара саха омук бэйэтин билиниитэ сай-
дарыгар ураты суолталаммыттара. Саа-
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май киэ²ник биллибит сырыынан
1676-1677 сс. Ха²аластан Маґары Ба-
ґыакап, Намтан Нохто Никин уонна
Мэ²эттэн Тирэх Орсюкаев айаннара
буолбута. Кинилэр бар дьонноруттан
кыґал±аны чэпчэтэргэ туґуламмыт со-
рудахтары илдьэ барбыттара. Биир
сμрμн туруорсууларынан бытархай
дьыалалары, 5 солк. кыайбат ночо-
оттоохтору, тойоттор бэйэлэрин
дьμμллэригэр таґаарыы этэ. Маґары
Баґыакаптаах ыраахтаа±ы былааґыт-
тан ілбμт дьонтон хомуллуохтаах дьа-
ґаах иэґин сотторорго ирдэбиллэрин
хаттаан кібμппμттэрэ. Маны таґынан
саха тойотторо дьаґаах хомуурун бэ-
йэлэрин хонтуруолларыгар ылыахта-
рын ба±араллара. Колонизация баста-
кы сылларыттан са±алаан тойоттор
дьаґаах хомуйааччылар балыырдарын-
батталларын, μтμргэннэрин μ²сэн
μгμстμк суруйаллара. Ыраахтаа±ы анал
ыйаа±ынан саха тойотторо дьаґаах хо-
муйуутугар, быраабыланы тутуґууну
хонтуруоллаан, хаґаактары кытта тэ²-
²э сылдьыґар бырааптаммыттара. Ґі-
ґэ ааттаммыт кірдіґμμлэргэ тойоттор
тустаах кылаассабай интэриэстэрин
туруорсуунан му²урдаммакка бμтμн
норуот кыґал±атын аахсыбыттара кі-
стір. Дьаґаах олохтонуутун кыґар±ана
норуот бары ара²атын хабар буолан
Орто Лена олохтоохторо биир
дьыл±алаахтарын ійдμμллэригэр эмиэ
тірμіт буолбута.

Маґары Баґыакаптаах сахалар би-
эс сылтан μіґэ болдьохтоохтук барар
сууттаґыыларын тохтотор туґунан кір-
діґμμлэрэ олус дири² ис хоґоонноо±о.
Былыр сахалар сμіґμлэрэ эстиэр, ха-
ґаайыстыбалара сатарыйыар диэри
уґуннук сууттаґаллара. Ол иґин  ыра-
ахтаа±ыттан олохтоох нуучча суутугар
биэс, уон, уон биэс сыл анараа іттμгэр
буолбут быґылаа²²а дьыала о²орол-
лорун боборго туруорсубуттара. 

1679-1680 сс. Москва±а іссі биир
депутацияны тэрийэн ыыталлар. Бу
сырыыга    Маґары Баґыакабы кытта
Боро±онтон Чуука Хапчыынап уонна
Мэ²эттэн Чугуун Бодоев барсыбытта-
ра. Бу сырыыттан биир бэлиэ тμгэ²²э
тохтуо±у ба±арыллар. Арааґа Маґары
Баґыакап туруорсуутун кμμґμнэн бы-
ґыылаах, бу сырыы кэнниттэн кини бэ-
йэтэ уонна кэккэ баайдар ыраахтаа±ы
укааґын быґыытынан  официальнай
докумуоннарга «князец» диэн чорбо-
тон ааттанар буолбуттара. Дьэ бу туох
суолталаа±ый? Суолтата диэн саха-
ларга биир салалталаах буолуу туьунан
ій-санаа бигэтик олохсуйан іссі дьыа-
ла±а-куолуга, сурукка киирбитэ бу-
олар. Сахалар Москва±а сырыыларын

туґунан номоххо Маґары Нохтону кыт-
та хайалара басты²ын туґунан
міккμспμттэрэ киирэ сылдьара мээ-
нэ±э буолбатах. Онно Маґары ыраах-
таа±ы міккμір туохтан тірμттэммитин
туґунан ыйыппытыгар мин Тыгын бэ-
йэтин удьуорабын, онтон Нохто ийэ уу-
ґунан эрэ уруубут диэн эппиэттээбит.
Бу ким ханан Тыгы²²а уруу буолара,
дьи²эр, міккμіргэ сылтах эрэ буолбу-
та. Дьи² иґэ Тыгын саха ійдібμлμгэр
омугу тμмээччи быґыытынан чи²ник
олоруутугар этэ.

Биирдэ Москваттан кэлэн баран
Маґары ыґыах ыспыт. Ол ыґыах
кμрэхтэґиитигэр хаґаайын басты² ту-
стааччытын Бμлμμттэн кэлэ сылдьар
Дьала±ай Киилээн кыайбыт. Мантан
кыыґыран Маґары Киилээни таґый-
тарбыт. Мантан кини эмиэ эґэтин Ты-
гын курдук кими да иннигэр тμґэриэн
ба±арбат бардам майгылаа±а кістір.

Маґары Баґыакап былаастаах киґи
быґыытынан аптарытыата μрдμгμн ту-
оґулуур биир чахчыны а±алабын. 1690
с. Сμпсμк Тевелгин диэн ааттаах Ха-
²алас киґитэ Усть-Олекматтан И.Кры-
жановскай салалталаах дьаґаах хому-
йааччылар кини суо±ар кэлэн хас да ті-
бі сμіґμтμн μμрэн илдьэ барбытта-
рын, ону ирдэґэргэ кірдіґін сурук
суруйбут. Јссі 1680-с сылларга Ма-
ґары «с товарищи» Дьокуускай воево-
датыттан хаґаактар уорууларыттан-ха-
лааґыннарыттан саханы кімμскμμргэ
модьуйбуттара. Ону ылынан воевода
саханы ата±астаабыт хаґаактары кы-
таанахтык уодьуганныыр анал дьаґал
таґаарбыта.

Маґарыны Ха²алас диэн админи-
стративнай улуус бастакы баґылыгы-
нан ааттыахха сіп, ол гынан баран ки-
ни дьаґалта баґылыгын быґыытынан
дьайыылара биир улуус таґымынан
му²урдаммата±а. Ол курдук, кини 1680
с. Ґіґээ Бμлμμтээ±и симиэбийэ±э дьа-
ґаах тілііччμ сахалар ааттарыттан
воевода Иван Приклонскайтан бу си-
миэбийэ±э бирикээсчигинэн Иван Кры-
жановскайы сахаларга кіміліґірμн,
μтμі сыґыанын иґин аныырга туру-
орсубут. Ґіґэ ахтыллыбыты аа±ыстах-
ха, бу хаґаак куруук бэрт киґи бу-
олбатах быґыылаах.

Воевода дьаґалтата 17-с μйэ±э са-
ха тойотторун дьаґаа±ынан хабылла
илик хотугу омук дьонун біліхтірμн
кытта кэпсэтиґиилэргэ быґаарсааччы-
нан ылара. 1693 с. Маґары Боро±он то-
йоно Чука Хапчыынабы кытта хаґаак-
тар Индигирка±а барыыларыгар «из-
менникам к ламуткам для уговору»
кыттыбыттар.

И.Г.Березкин саба±алааґынынан

М.Баґыакап 75 сааґыгар 1703 с., элбэх
о±ону-урууну (уон уолу) хаалларан
ілбμт. Кини μтμі аатын, улуус баґы-
лыгын былааґын улахан уола Кμннээх
кинээс утумнаан хаалбыт. Номохтортон
кістірμнэн Маґары олус байбыт уонна
улахан нэґилиэстибэни хаалларбыт.
Кини туйа±ын хатаран сиэнэ Соппу-
руон Сыраанап 1768 с. Российскай им-
перия са²а сокуоннарын суруйар ха-
мыыґыйа μлэтигэр кыттар быраабы
ситиґэн дьокутаат буолбут.

Маґары Баґыакап біді², кμμстээх
личность, тμгэхтээх ійдііх киґи  бы-
ґыытынан норуот ійμгэр ураты суолу
хаалларбыт. Нуучча ыраахтаа±ытыгар
прием²а киирэн баран кини хорсуну-
нан аґары тμґэ сыспыт. Князец диэн
титулу ыларыгар суруйбут аатырбыт
грамотатыгар Маґары эґэтин Тыгын
Россия иннигэр μтμілэрин ірі тута-
рыгар арыычча «халыппыта» кістір.
Дьи²эр, ха²ыл ха²аластар уордаах ба-
ґылыктара Тыгын хаґаактарга утар-
сыыны о²орбута. Ааґа баран, Маґары
тіріппμт а±ата Бідьікі Бі±і дьаґаа±ы
утары сэбилэниилээх ірі турууну тэ-
рийсибитин, киґи тыыныгар турбутун
иґин ілірμллμбμтэ. Маґары ыраах-
таа±ы ыйытыктарыгар муударай эп-
пиэттэри биэрбитэ диэн буолар. «Са-
халар быа±ыт басты²а тугуй?» диэн
ыйыппытыгар: «Талах», «Аскыт ба-
сты²а тугуй?» диэ²²э: «Уу»,_диэн эп-
пиэттээбит. Ити курдук М.Баґыакап
дипломатическай дьо±урдаа±ын, бэйэ-
титтэн кутталы куоттарбытын ааґан
норуотун туґугар дьоґуннаах полити-
ческай быґаарыылары таґааттарбы-
тын таайтаран этэллэр эбит.
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Боро±он улууґун Сы²аах нэґи-
лиэгин киґитэ Чэрэ Максим
Јлтіхтін дойдутугар кіґін кэ-

лэн баран оччотоо±у кинээскэ, Јріі-
кій (Алексеев Петр Федорович) диэн
киґиэхэ, кыґынын айанньытынан, са-
йынын хаппарааллаан сылдьыбыт.
О±ордук μлэлии сырытта±ына нэґи-
лиэк тμґээнин харчытын Јріікій си-
эн баран соро±ун дьоннорго сирэйдэ-
эбит. Ол курдук Чэрэ Максим²а 25
солкуобайы бэйэтэ харчы биэрэн ыра-
ахтаа±ы хаґынатыгар уктарыах бу-
олан албыннаан, «ээх» дэтэн ылынна-
ран баран, тілμμр буолбутугар:
«Ылыммыты² да бэйэ² тіліі», – ди-
эн кэбиспит. Онон Чэрэ Максим
тілμμр харчыта суох буолан куоракка
харчы ілірі, μлэлии киирбит. Биир
атыыґыкка μлэлии сырытта±ына, сол
кини олорор, μлэлиир ыалыгар Таатта
кулубата Слепцов диэн киґи тμспμт.
Кини биир киэґэ Чэрэни бэйэтигэр
ы²ыран ылбыт уонна кэпсэтэн баран
эппит: «Эн миэхэ μс сыл субуруччу 9
аты тутан айаннаа. Билигин ол иэскин
тілμμргэр 25 солк. биэрэбин. Бэйэ²
дьиэ±эр туттаргар 25 солкуобайы
уонна 3 буут μрμ² бурдугу биэрэбин.
Этиибин ылынан μчμгэйдик μлэлээ-
тэххинэ хамнаскын баттыам суо±а», -
диэбит.

Маны Чэрэ толкуйдаан баран, иґи-
гэр сібμлμμ, μірэ санаан баран, эппит:
«Бу μлэлии сылдьар тойоммор этэн
кі²μллэт. Оччо±о баран μлэлиэм. Миэ-
хэ ханна да μлэлиирим син-биир».
Онуоха анараа²²ыта: «Тойону² хайы-
μйэ±э сібμлэґэн турар, миэхэ эн бэйэ²

сібμлэ²ин наада этэ», – диир. Онтон
балачча толкуйдаан са²ата суох оло-
рон баран: « Быйыл сайын дойдугар
тахсан оттоо-мастаа, дьону² оло±ун
буллар. Уонна, бу аты ылан миинэн
та±ыс, кэнники айа²²а эрэйи чэпчэ-
тэргэ туґалаах буолуо, ылан бэйэ±эр
μірэт, иччитигэр ы²ырдахха кэлэр гы-
на μірэт. Бу мин 40 аппыттан икки-
стэрэ буолуо, онон эйиэхэ, эдэр ки-
ґиэхэ, анаан, соруйан биэрэбин. Атах-
хын тардыста сырыт. Ба±ар, дьоллоох
дьон буоллахпытына айахпытын иит-
тэргэ улахан туґалаах буолуо дии са-
наан биэрдим. Дьэ, нохоо, эр бэрдэ бы-
ґыылааххын. Айанньыт сураххын ис-
тибитим. Аны кμґμн бокуруопка, ха-
ар тμґμμтμгэр, киирээр сіп дуо?» –
диэбит. Онуоха Чэрэ Максим μірэн
ата±а сири билбэт буолбут: «Сіп.
Сіп.»- эрэ диэбит. Онуоха кулубата:
«Чэ, нохоо, оччо±о киґилээх сиргэ
дьи²э киирэн μс сылга болдьоон ха-
аннаах баппыыската уурсуохха», –
диэбит. Ону биирдэрэ «Сіп!» диэби-
тинэн ойон турбут, ону биирдэрэ кі-
рін олорон сонньуйан баран, иґигэр
улаханнык μірэн, кыайдым, тылбар
киллэрдим, дьэ эр бэрдин буллум,
μйэм тухары хамначчыт, айанньыт
о²остор суолбар киллэрдим диэн асты-
нар. Ґμннμμр-тэґиинниир μчμгэй
айанньыт тμбэспэккэ олус эрэйдэнэр
этим, а±ыйах атынан ындыы кіті±ін
барыс кыра буолара. Аны ба±ас ын-
дыыны элбэ±и таґаарыам. Дьаа²ы эбэ
хоту²²а тіннірбіт элбэх тμμлээ±и
киллэрэн атыылаан, эргитэн биирбин
уон о²оруом диэн кини обургу о±урук-

6

×ýðý
Ìàêñèì
ûíäûû

ê³ò³±μμòμãýð
ñûëäüûáûòà

Äìèòðèé
Ïðîòîïîïîâ

Äìèòðèé Èâàíîâè÷ Ïðîòîïîïîâ
(1915−1980 ãã.), ñýðèè, óëý âåòåðàíà.

2012-4-58_2012-1-yak.qxd  16.11.2012  11:42  Page 6



таах, уодаґыннаах санаатын чахчы
олохтообут курдук санаан аны ійμгэр
атын толкуй кітін тμґэр. Дуогабар уу-
рустахпына аны ахсааннаах сылынан
хаппахтанабын диэн баппыыска бу-
олар, онон уурсубакка эрэ таах тылы-
нан кэпсэтэ сырыттахха эрэ ордук ба-
рыыстаах буолсу. Итинник ис-сμрэ±ит-
тэн, дууґатынан сібμлэспит киґи
уонна ити хабалатыттан, сууттана-
рыттан тілірμйэр суолу булбут киґи,
аккаастаабата чахчы диэн иґигэр бы-
лаанныыр. «Олор эрэ, до±ор, – диэн ба-
ран тойон, киґитэ олорбутугар сал±аан,
– чэ, до±ор, эмиэ тугун баппыыскатай
и²инэй, о±о, дьахтар курдук. Бэйэбит
икки ардыбытыгар тыл-тылбытын кэ-
ґиспэккэ толорор дьон буолуохпут», –
диэн баран онон илии тутуґан
бμппμттэр.

Дьиэ±э киирэннэр дьиэлээх тойон-
норугар хайдах кэпсэппиттэрин, аны
Максим кини киґитэ буолбутун туґу-
нан са²а тойоно сμгэ-балта тылынан
эппит. Онуоха анараа²²ыта кіхсμн
этитэн баран: «Кэпсэтии табыллыбыт
буолла±ына сіп буолла±а дии», – диэ-
бит. Дьи²инэн бу дьоннор убайдыы-
бырааттыы дьон эбиттэр: биирдэґэ
кулуба, биирдэґэ куорат атыыґыта.
Ону Максим дьэ истэн, иґигэр соґуйа
саныыр. Онтон чэйдээн баран кулуба-
та: «Мэ, до±оор, Максим, бу харчыны
ыл», – диэн 75 солк. аа±ан туттарар
уонна μс буут курупчаакы бурдугу
биэрэр. Олору Максим μірμμнэн ылар
уонна харчытын сор±отунан чэй, та-
баах, та²ас атыылаґар, сарсы²²ыты-
гар барардыы о²остор. 

Утуйан туран, сарсыарда аґаан ба-
ран Слепцов кулуба: «Чэ, до±оор, Мак-
сим, тахсан аккын тут», – диэбит. Хам-
наччыттар тμμн аттарын аґатан баран
а±албыттарын, баайталаабыттарын
тμннμгμнэн кірін олорон. Дьэ та-
ґырдьа тахсаллар. Бааллан турар ат-
тартан тойон биир хара аты ылан атын
сиргэ туора баайан баран, 39 аттан:
«Дьэ, до±оор, айанньыт киґи бу-
олла±ы², бу аттартан талан биир аты
ыл», – диэбит, боруобалыы таарыйа.
Ону Максим кэккэлэґэ турар аттары
кэтэхтэриттэн тайана-тайана μрдμлэ-
ринэн тμспμт, субуруччу. Онно икки
эрэ ат тібітμн аллара тμґэрбэккэ μіґэ
кэ±ис гынан кээстэр. Онтон ол икки
аты тутан, чинчийэн баран, чакыр ха-
рахтаах кугас-ма±аас аты талан ылан,
сиэтэн таґааран са²ата суох ы²ыырда-
ан кэбиґэр. Онно тойоно ы²ыран ылан
баран: «Дьэ, до±оор, мин ити буулуур
ат буолуо дии саныырым. Бу соно±ос
биэс саастаах, оччо μчμгэй сылгы тах-

сыа диэбэт этим. Оттон ити буулуурум
ата±ынан бытаан со±ус гынан баран,
кμμґμнэн, сигилитэ μчμгэйинэн ор-
дук. Хаста да айа²²а сырытта. Сааґа
12-тэ. Чэ, сібμлээн талан ыллы² да со-
куон. Чэ быраґаай, μчμгэйдик сайылаа,
кμґμн кэпсэтиилээх кэммитигэр баар
буолаар», – диэн кэпсэтэн бμтэр. 

Максим таґа±аґын ындыылаан
дьиэтигэр айанныыр. Буор Ыларынан
ірμґμ туораан дьиэтигэр сайы²²ы тμμн
кэлэр. Атын сэргэ±э баайан таґа±аґын
тμґэрэр. Кэргэнэ атынан киґи кэлбит
тыаґын истэр уонна тμннμгμнэн кірін
Максим ындыылаах аттаах кэлэн ту-
рарыттан соґуйар. Хайдах-хайдах
ба±айыный дии-дии тэпсэ²элии тур-
да±ына Максим кэлэн аанын то²суйар,
онно ааны аґан биэрбитигэр сμрдэ-
эхтик μірбμт-кіппμт кірμ²нээх кітін
тμґэн баран, туох да бокуойа суох:
«Чэ, до±оор, μчμгэй буоллубут, уоккун
отун, чэйдэ ір, о±олору туруортаа», –
дии-дии сыгынньахтанар. Биирдэґэ ту-
ран сатаан ійдіібіккі эрэ, уот оттон
чэй ірбμтμнэн барар.

Максим таґа±аґын киллэрэн чэ-
йин, таба±ын, та²аґын биирдии-би-
ирдии хостоон остуолга уурталыыр.
Ону кірін кэргэнэ Кэтириинэ
μірμμтμгэр хайдах да буолуон бил-
бэккэ илиитин кум-хам туппахтанар,
ытыґынан сирэйин-хара±ын сотту-
махтыыр. Оттон чэй оргуйан хойуу гы-
на чэй кутан аґыырга тэринэллэр
уонна о±олорун туруортууллар.
О±олор туран а±аларын кірін μірэл-
лэр. Бары остуолу тула олорон аґаа-
бытынан бараллар. Куораттан таґаар-
быт кэґии килиэбин, саахарын о±оло-
ругар μллэрэн биэрэр. Онон бары
μірэн-кітін аґыы олорон Максим кэр-
гэнигэр Кэтириискэ туох кэпсэтии бу-
олбутун, хайдах сылдьыбытын, хайдах
μлэлиэхтээ±ин барытын сиґилии кэп-
сээн биэрэр. Ону дьахтар истэн олорон
олус μірэр. Онтон Максим ыйытар:
«Тойоммут, кинээспит Бμітμр, Јрі
Харах Јріікій баар дуо?». Онуоха
ойо±о этэр: «Баар сурахтаа±а». Инньэ
гынан аґаан баран Максим харчытыт-
тан 25 солкуобайы ылан, ордугун 30-
тан тахса солкуобайы ойо±ор биэрэн
баран иэґин тілμμ чугас олорор тойо-
нугар барар.

Онно тиийэн тойонугар харчытын
а±албытын этэн туран, сымыйа иэґин
тілμμр харчытын аа±а-аа±а: «Бэйи, ха-
ґан эрэ батталгыт, балыыргыт суох бу-
олан тэ²нэґиэхпит»,– диэн иґигэр хо-
молтотун санаан ылар. Јріікій хар-
чытын туттарбытын кэннэ, харчыны
илиитигэр тутан туран этэр: «Дьэ,

ал±аґаабыппын. Онон эмиэ урукку²
курдук айа²²а о²остон тахса±ын
дуо?». Ону Максим хоруйдуур: « Су-
ох. Ити харчыны тілμμр иннигэр баґа-
ата±а суох хабала±а киирдим». Онно
тойоно толкуйдуу тμґэн баран: «Чэ, бу
харчыны тіттірμ илдьэн биэр уонна
хата урукку² курдук айаннаан кір», –
диэбитин ылыммакка: «И²сэрбит хар-
чыгын сиэ», – диэн баран тахсан бар-
быт.

Киэґээ аґыы олорон кэргэнинээн
сμбэлэґэн быґаараллар. Бу дойдуттан
дьахтар аймахтарыгар μіґээ Јлтіххі
кіґіргі, онно тахсан тіґі кыаллары-
нан оттуурга уонна быйыл кыґын Мак-
сим айа²²а барар, са²а тойон чахчы
μчμгэй киґи буолла±ына ба±ар, эґи-
илгэ диэри, сібμлμμр буолла±ына, кі-
ґін да тахсыахха сіп диэн. 

Атын ыаллара, тойотторо Максим-
наа±ы, Чэрэлэри, сі±і-махтайа са-
ныыллар – бу Таатта кулубата туох аат-
таах баай киґитэй, кыґал±а±а киирбит
киґини аґынар сμрэхтээх киґи аан
дойдуга баар да буолар эбит диэн.

Бу сура±ы истэн, урукку кинээс
Тахтардаан (Заровняев Андрей) анаан
хоно кэлэн олорон барытын ыйытан,
хайдах кэпсэппиттэрин истэн баран эп-
пит: «Дьэ, до±ор, Максим, μілэ-
эннээ±им, ол Таатта кулубата сμрдээх
о±уруктаах ійдііх киґи дииллэр,
уонна, быраата куорат атыыґыта. Ол
эн эрэйдээх кыґал±алаах буола²²ын,
ити μрдμк іґμілээх Алексеевтар кыра
дьону албыннаан-баттаан олороллор,
онно тμбэґэн биэрдэ±и². Чэ, ол да бу-
оллар μчμгэйдик тіліґір киґи эбит.
Олус элбэ±и биэрбитинэн уонна туох
да дуогабара суох кэпсэппитинэн сы-
лыктаатахха, эйиигин сааґы²-μйэ² ту-
хары айанньыт о²осторго санаммыт
быґыылаах. Чэ, ол да буоллар эйиэхэ
дьада²ы киґиэхэ, ханна да, кимиэхэ да
μлэлиири² син-биир. Ол гынан баран
эн манныгы толкуйдуохтааххын –
о±олордоох киґи олус элбэхтик иэскэ
киирбэккэ, ол дойдуга кіґін барбакка.
Ол антах баран олохсуйдаххына, кэн-
ники, ба±ар куґа±ан тμбэлтэ±эр, туора
дьон туора буолуохтара, онон о±олор-
гун сирдэриттэн-уоттарыттан тэйити-
мэ, манна олохсуйдуннар. Эн суоххар
кірі-истэ сылдьыахпыт. Јйдіітμ²
дуо?» – диэбит.

Онуоха Чэрэ Максим: «Сіпкі
этэ±ин», – диэбитэ μґμ. Онон бу сμбэ-
ни, кэлин эмээхсининээн сμбэлэґэн
баран, букатыннаахтык ылынан дой-
дуларыттан кіспітіхтірі μґμ.

Кμґμнμгэр Максим атынан Таатта-
лыыр кμнэ кэлбит. Барар киэґэтигэр
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дьонугар: «Мин аны сайын, іскітμн
тойонум кі²μллээтэ±инэ, кэлиэм.
Ба±ар, сайылыы кэлиэм. Чэ. онуоха ды-
лы бэйэ±ит біріґін-тараґан μчμгэй-
дик олору²», – диэбитигэр кэргэнэ:
«Дьэ до±оор, биґиги олохпутугар оло-
рор дьон хайдах эмит олоруохпут, бур-
дуктаахпыт, харчылаахпыт, та²аста-
ахпыт, кыґал±ата суох олоруохпут.
Оттон эн бэйэ² μчμгэйдик сылдьа са-
таа. Мэ, бу сμμрэр атахтаах ыраах-
таа±ыта хахай ар±аґын тириитин лос-
куйа баар. Кыыл моґуоктуур кμннээх
буолла±ына маны кірдірдіххμнэ тыы-
тыа суо±а. Маны икки атахтаахха кір-
дірμмэ», – диэн кэриэґин этэ туран са-
рыы міґііччμккэ угулла сылдьары
биэрбит. Ону Максим ылан ис сиэбэр
кичэйэн уктан кэбиспит. Уонна дьонун
кытта бырастыылаґан айаныгар ту-
руммут.

Атынан айаннаан Таатта кулуба-
тыгар тиийбит. Кулуба кинини μчμгэй-
дик кірсμбμт. Дьоно айанныырга тэ-
риммиттэр, 40 аты тутан хайы-μйэ±э
баайбыттар. Ол иґигэр хас да айаас
атыыр сылгылары туппуттар, олору
Максим²а анаталаабыттар. Киниэхэ
барыта 9 аты биэрбиттэр.  Барыахта-
рын иннинэ ындыыга μірэппиттэр.
Максим иґигэр тасты² киґи диэн со-
руйан кыаттарбат айаас аттарын би-
эрдэхтэрэ дии санаабыт, Онтон абаран
аты айааґыыр ма²найгы кμ²²э са-
рыы бэрэмэдэйгэ уоннуу буут буору
кутан баран саамай биир алдьархай-
даах міхсір атыыры а²аар илиитинэн
суларыттан ыбылы тутан баран,
мі±μґμннэрбитинэн, бэрэмэдэйин у²а
илиитинэн ылан ат μрдμгэр бэрт чэп-
чэкитик лып гыннары бырахпытыгар
атыыр ыарыр±атан тμірт ата±ын
ба±аналыы тэбинэн баран турунан
кээспитин, іттμгμнэн μтμрμйэн иллэ²
ат баайар остуолба±а умса тардан баа-
йар. Атыттарын эмиэ итинник баай-
талаан баран, дьонун ійдіін кірбμтэ
– тойоно кμμлэ ба±анатыгар ійінін ба-
ран дьонун кμлμμ гына турар эбит:
«Хайа, хабар найбал аты кыайан айаа-
ґаабат эбиккит дуу?!» – дии-дии
кμлбμт. Онтон анараа дьоннор μґμі бу-
олан 10 бууттаах буору кыайан уур-
бакка биир атыыры мі±μґμннэрэ а±ай
сылдьаллар эбит. Онтон тойоно
ы²ыран ылан баран Максим²а эппит:
«Бар, ити уолаттарга кіміліс». Онно
Максим тиийэн аты туппут, онно ат
кыайан міхсμбэтэх. Онно уолаттар бу-
ордаах бэрэмэдэйдэрин нэґиилэ уур-
буттар. О±ордук аттарын баайталаан
баран хамначчыттар бэйэлэрин икки
ардыларыгар кистии-саба кэпсэппит-

тэр: «Дьэ, боро±оммут уола сμрдээх ки-
ґи кэлбит, ол иґин биґиги тойоммут
баарын-суо±ун барытын туран биэрбит
эбит дии».

Киэґээ аґылык буолбутугар тойон
Максимы бэйэтин аттыгар ы²ыран
дьоґуннаан олорон, дьон бары истэ-
ригэр эппит: « Уолаттар, ійдіін исти²,
бу Боро±он уола Чэрэ Максим диэн
Јріікій кинээс айанньытын элбэх
харчыга атыылаґан а±аллым. Онтон
мин кэмсиммэппин. А²ардас ити аты
айааґыырын кірін туран астынным.
Мантан антах кини эґигини дьаґа-
йыа. Суолга хайдах сылдьарга бары-
тыгар. Ону эґиги булгуччу толору-
охтааххыт. Дьи²э мин быйыл айа²²а
тахсымаары гыммытым. Ону маннык
эр бэрдин булан баран бμтэґикпин
тахсыґар буоллум. Чэ, до±оттоор ки-
ґибитин Чэрэ киґи диэн сіпкі аат-
таабыттар», - диэн хай±аабыта μґμ.

Ити дьыл Дьаа²ы эбэ хоту²²а 40
атынан тойоннорунуун ахсыа буолан
айаннаабыттар. Аара айаннаан иґэн
биир хонук сиргэ алыыга ыыталаабыт
аттара ыґыллан хаалбыттарыгар
кірбμттэрэ: тойоннорун атын биир
харда² эґэ эккирэтэн алыы у²уор та-
ґааран бара турбут, оттон Чэрэ ата ич-
читигэр утары сμμрэн кэлэн биэрбит.
Онтон атын аттарын тутуталаабыттар.
Чэйдии олорон тойонноро атын аґы-
йан ытаабыт. Бу олордохторуна атта-
ра алыы у²уортан му² кыраайынан тэ-
бинэн иґэрин кірбμттэр. Кэнниттэн
эґэ ситиэхчэ буолбут. Сааларын
μрдμгэр тμґэн μімэлэґэн эрдэхтэринэ
Чэрэ ойон турбут да били хахайын ти-
риитин санаан туох да бокуойа ойон
туран суох эґэлээх акка уун-утары тэ-
бинэ турбут. Ону кірін тойоно ыґыы-
таабыт: «Максим, иирди² дуу, эґэ±э
утары сμμрμмэ!». Кини эґэлээх аты то-
лоон тахсыытыгар кірсμґэ тμґэр. Дьон
кірді±μнэ эґэлээх ат икки ардыгар
биирдэ баар буола тμґэр да били ха-
хайын тириитин эґэ±э кірдірір. Арай
ону дьон ыраахтан кірдіхтірμнэ Мак-
сим эґэ±э сутуругун кірдірір. Дьон,
дьэ билигин биґиги Максиммыт эґэ-
ни ньирэй курдук тутан хата манна
а±алара буолуо дии саныы турдахта-
рына, эґэ эмискэ хорус гына тохтоот
кіхсμн этитэ-этитэ олорон хаалар.
Максим тіттірμ сμμрэн дьонугар кэ-
лэр. Аты тутан кірбμттэрэ – ат у²а са-
мыытыгар эґэ хайа охсубут тμірт ты-
²ыра±ын суола баар μґμ.

Дьэ тойонноро μірμμтμгэр биир
билээгэлээх арыгыны тобулан аґаа-
бытынан бааттар. Итириэхтэригэр диэ-
ри арыгы испиттэр. Ол кμн іріін ат-

тарын сынньатан, аґатан баран ні²μі
кμнμгэр айаннарын сал±аабыттар.

Аґыы олорон тойон Максимтан
ыйыппыт: «Эґэ эйиигиттэн куттанар
эбит дуу? Кини эйиэхэ кыайтарарын
билэн куттаммыт о±онньор буолуо
ээ», – диэн сіхпμт. Атын айанньыттар
да Максим суо±а буоллар эґэ бары-
бытын да сиэтэлиэ этэ дэспиттэр. Ха-
та, бу курдук аґатта дэґэ-дэґэ арыгы-
ларын салгыы испиттэр. Максим онно
сμгμн эппиэттээбэт: «Ким билэр, ба±ар
куттаммыт курдук буолта буолуо», –
диэн кэбиґэр.

Мантан ыла бэркэ айаннаан Дьаа-
²ыга тиийэн илдьибит табаардары-
нан, бородуукталарынан  тойонноро
Максимы илдьэ сылдьан эргиммит.
Наар тμμлээххэ биэрбит. Онон тін-
ніллірμгэр аттарыгар барыларыгар
толору тμμлээ±и ы²ыырдан дойдула-
рыгар бэрт μчμгэйдик айаннаан саас
кэлбиттэр.

Сайыныгар тойон киллэрбит
тμμлээ±ин куоракка киллэрэн эргитэн,
уонунан тігμл элбэх барыґы киллэ-
риммит.

Айан кэнниттэн μс хонон баран
Максимы ы²ыран ылан ыйыппыт: «Эн
манна сайылыыгын дуу, дьо²²ор ба-
ран сайылыыгын дуу?». Онно Максим
эппит: «Кэргэним со±отох тμірт кыра
о±олорунаан хаалбыта, хайдах оло-
роллоро биллибэт. Онон хайаан да
дойдубар баран сайылаан, дьонум аны
кыґын кыстыыр олохторун о²орон кэ-
лиэм. Аны кμґμн бокуруопка хайаан да
баар буолуом», – диэн эрэмньилээхтик
эппит. Онуоха тойоно олорбохтоон
баран: «Максим, сіпкі этэ±ин бы-
ґыылаах. Быйыл кыґы²²ы хамнас-
кын 100 солк, 2 чэйи, 4 муунта таба±ы,
1 буут бурдугу, 10 арсыын та²аґы,
уонна, ити 40 акка биэрбэт аппын, ха-
ра тыа ардай аґыылаа±ыттан быыґаа-
быты² иґин, ити миинэ сылдьар Ма-
²ааґыйа±ын букатын биэрэбин, атах-
хын тардыґа сырыт. Уонна, мин диэ-
тэх киґи аатырбыт айанньыта сатыы
сылдьара сμрэ да бэрт буолуо», – диэ-
бит. Онон Максим сарсыныгар дьонун,
кэргэттэрин, ордук аччыгый уолун Ча-
чарбаны ахтыбыт киґи, дойдулаабыт.

Дьонугар тиийэн кэлбит. Дьоно
μірμμ бі±ітμн μірбμттэр. Кини суо±ар
бэйэлэрэ этэ²²э олорбуттар. Максим
сайынын оттоон-мастаан, дьонун кы-
ґы²²ы оло±ун о²орон баран, кμґμірμ-
сайын куоракка киирэн чэй, табаах, та-
²ас, бурдук атыылаґан таґааран баран,
кμґμн куолутунан тойонугар Таатта-
лаабыт. Онно тиийэн эмиэ уруккутун
курдук о²остон айаннаабыттар.
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Ити курдук сылдьан бэґис сырыы-
тыгар тіннін иґэн, саас ириэрии бу-
олан эрдэ±инэ, Алдан у²уор Арбын
алыыта диэн сиргэ хонордуу тохто-
обуттар. Киэґэлик халлаа²²а онон-ма-
нан лоскуй былыттар тахсыталаабыт-
тар уонна саа тыаґын курдук тыас эл-
бэхтик тыаґаабыт. Онтон чаанньык
бысты²а буолан баран Максим оттубут
уотун кытыытыгар утуйаары сыт-
та±ына, ата аллараттан кистии-кистии
туох да бокуойа суох ірі сμμрэн уот
иннигэр кэлэн хорус гына тμспμт уонна
дьигиґийбитинэн охтон тμґэн баран
ичичитин диэки аґыннарардыы дуу,
бырастыыласпыт дуу курдук ытыыр
хара±ынан кірμтэлээн кээґээт ілін
тыыллан хаалар. Дьоннор айманан
ойон тураллар. Алыы диэки кііттірі
– аттара бары охтубуттар. Онтон Мак-
сим эппит: «Ити аата сылгы сотууна
турда±а, дьэ алдьаммыппыт», – диэбит.

Бары айанньыттар айманаллар,
кμμппэтэх іттμлэриттэн, билбэтэх, сэ-
рэйбэтэх алдьархайдарыгар тμбэґэл-
лэр. Максим атын суларын ньылбы
тардан ылан баран туппутунан, аба-
тыгар сыґыыны киирэн кэрийэн кірі
сылдьан ыраахтан кірді±μнэ хойуу
μіттэр быыстарынан биир ат мэччийэ
турар эбит. Ону кірііт μірμμтμгэр
сμμрэн тиийбитэ, били, кини аан-ба-
стаан Ма²ааґыйатын кытта бииргэ
тала сылдьыбыт улахан буулуур ата
тμірт ата±ын ба±аналыы тэбинэн мун-
нун сиргэ анньан баран биэс атах бу-
олан ілін баран охтубакка турар эбит.
Ону тиийэн тігμрμччμ хааман кірін
баран, абаккатыгар туппахтаан кірір
уонна тμ²нэри анньаары гынан ба-
ран, аґынан, дьэ, эрэйдээх турдун, ті-
ґі ір турар эбит дии саныыр. Онтон кэ-
рийбэхтээн кірін баран дьонугар тах-
сан сμбэлэґэллэр: мантан дойдулары-
гар сатыы барарга, таґа±астарын лаа-
быс о²орон ол μрдμгэр кыстаан баран
барарга быґаарыналлар. Онтон, сμбэ-
лэспиттэрин курдук о²орон баран,

аґаат, ійμілэрин о²остон сμгэн, бары
хаампытынан бараллар. Саас ыган,
ириэрии улаатан, Алдан ірμґμ эргийэн
кэлэн туорууллара олус ыксаллаах бу-
олсу. Онон дьоно саамай турук киґи-
лэрин Максимы тіґі кыалларынан
тμргэнник тойонугар тиийэригэр кір-
діґіллір, кини ону ылынан со±ото±ун
айанныырга турунар. Отуттан тахса
кіс сири μс кμнμ кыайбатынан айан-
наан кэлэн тойонугар туох буолбутун
толору кэпсээн биэрэр. Онтон тойоно
туох да бокуойа суох ол киэґэ тμμннэ-
ри аттары бэлэмнэтэр. Сарсыныгар 12
аты кітіллінін, Максим, а±алан иґэр
тμμлээ±ин ы²ырда, тойон атын олох
о²остон, тμргэнник айанныырга сору-
дахтанан, суолга турар. Баран иґэн
дьонун кірсін Хабар Байбалы ылан,
айаннаан малларыгар тиийэр. Атта-
рын, ордук ы²ыырдарын-таймаларын,
атын сэптэрин, тэриллэрин собуоста-
ан Алдан у²уор турар Саастыма чо-
чуобунатыгар уурталаан баран, тμμлэ-
эхтэрин 12 акка ы²ыырдан, Алданы уу
кэстэрэн нэґиилэ туораан дойдулары-
гар тиийэн кэлэллэр.

Ити Максим бэґис сылын айан-
нааґына этэ. Тойон биир киэґэ аґыы
олорон этэр: «Дьэ, Максим, эґиил айа-
²²а тахсар аттарбыт суох буоллулар,
онон ірμμбμт. Ол быґыытынан эн,
дойдулаах киґи дойдугар барарга тии-
йэ±ин. Хамнаскын аахсыахха, тіґінμ
кірдμμгμнμй?». Максим олоро тμґэн
баран этэр: «Мин тіґі диэн этиэмий,
эн бэйэ² сыаналаан тіґінμ биэрэ±ин
да сіп буолла±а», – диир. Онно тойо-
но аахпыта буолан баран: «3 чэйи, 5
муунта таба±ы, 3 буут сиэмэни, 20 ар-
сыын та²аґы, 150 солк. харчыны уонна
ити элэмэс соно±оґу атаххын тардыста
сылдьаргар, ат о²осторгор анаан биэ-
рэбин. Айанныыр буоллахпытына ки-
ґи ыытан ы²ыттарыам, онно соно±ос-
кун илдьэ кэлээр, сіп дуо?» – диэбит.
Ону Максим сібμлэспит. Уонна бы-
растыылаґан арахсаллар.

Максим дойдулаабытын кэннэ
а±ыйах ый буолаат, кыґын, тойоно
ыалдьан ілін хаалта μґμ. Онтон Мак-
симы ким да ы²ырбатах. Онон тойон-
ноох хамначчыт ити курдук арахсы-
быттар.

Максим дойдутугар кэлэн, хас да
сыллар усталарыгар, кимиэхэ да иэґэ
суох кі²μл μлэлээн-хамнаан олорбут.
Онтон биирдэ бэйэтин нэґилиэгин ки-
ґитэ Алексеев Иван Прокопьевич Дьа-
а²ыга таґа±ас таґаарарга хаґынаттан
кэпсэтиґэр. Айанныыр буолан, нэґи-
лиэктэн 60 аты хомуйарга уонна 12 ки-
ґини, ол иґигэр уруккутттан айанныы
μірэммит киґини Максимы сирдь-
итинэн, аттары-бэйэлэри ылар, икки
бμк хамнаґы тілμμргэ. Оттон салайа-
аччынан Алексеев бэйэтэ барар. 60
акка 6-лыы буут таґа±аґы ы²ыырдан,
360 буут ындыыны Дьаа²ыга туттаран
баран, тінніллірμгэр тμμлээх
таґа±аґы ы²ырдан киирэн иґэн, били,
урут аттара сотуу²²а ілбμт сирдэри-
гэр, Арбын толоонугар кэлэн эмиэ хо-
нон-іріін ааґаллар. Кини оннук
то±оостоох сир эбит. Бу іріін олорон
Максим дьонун илдьэ баран уонча
сыллаа±ыта турбутунан ілбμт атын
у²уо±ун кірдірір. Ат у²уо±а-дьардь-
амата охтубакка турар эбит. Онно ат
ата±ын сμґμіхтэрэ чуут эрэ биллэр
ыпсыылардаах, ойо±осторо икки ітті
иккиэн ордук эбиттэр, ол аата 9-туу
ойо±остоохтор. У²а іттμн ордук
ойо±оґун тібіті іттμгμн у²уо±ар тии-
йэн анньылла сылдьар эбит. Ол аата
сылгы сылгыттан ордугун бэлиэтэ
эбит.

Бу айан кэнниттэн Максим эмискэ
таарымталанан сайын ортотун са±ана
ілін хаалар. Јлірμгэр кэргэнигэр кэ-
риэґин этэр: «О±олору² кыралар,
онон, тіріібμт дьо²²ор Јлтіххі кі-
ґін тахсан олороор. Уолаттары² ула-
аттахтарына бу дойдуга кэлээри². Ач-
чыгый уолу² ордук киґи буолуо»,
–диэбит.
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Игорь Колодезников: Хос эґэм
Степан Иванович Колодезников туґу-
нан μгμґμ кэпсиирим суох. Кини Бо-
ро±он улууґун I-кы Јлтіх нэґилиэгин
Бэрэ алааґыгар тіріін-ууґаан олор-
бут. Сорох дьон кэпсээнинэн нэґи-
лиэгэр кинээстээбит курдук, атыттар
μлэґит, дьаґаллаах киґи буолан ньир-
бааччы олорбута дииллэр. Киниэхэ
киґи махтана саныыра диэн баар -
уолаттарын Павел Степановиґы, мин
эґэбин Иван Степановиґы уонна кы-
ра уолун μірэттэрбитигэр. Кыра уола
Иркутскайга быраас μірэ±ин бμтэрэн
баран Јлμіхμмэ±э μлэлии сылдьан
ілбμт курдук. Адьас чуолкайа биллэ
илик. 

Эґэм Иван Степанович Колодез-
ников (Торуой Уйбаан) 1885 сыллаах-
ха Бэрэ±э тіріібμт. 1904 сыллаахха
Дьокуускайдаа±ы духовнай семина-
рияны бμтэрбит. Ол сыл Чурапчы улуу-
ґун Томтор диэн сириттэн тірμттээх
Слепцова Екатерина Павловнаны бэр-
гэґэлэнэн кэргэн ылбыт. Бу Томтор ки-
ни тіріібμт Дьампытыттан (Бэрэ) олус
чугас баара. (Фото 1.)

Эмиэ бу сыл Иван Степанович
а±абыыт аатын ылбыта Дьокуускай
епархиятынан Ытык Кμіл та²аратын
дьиэтигэр сулууспа±а анаммыта. Ман-
тан салгыы кини Верхоянскайга, Чу-
рапчыга Хадаар, Бахсы та²аратын

дьиэлэригэр, Амма Сул±аччытыгар
μлэлээбитэ. Амма улууґугар олордох-
торуна революция, гражданскай сэ-
рии араллаана тардыллыбыта. Сорох-
тор ахталларынан, И.С.Колодезников
а±абыыт сулууспатын кэмигэр граж-
данскай сэриини утаран кμμстээхтик
тыл эппит, дьыбардаахха тыыммыт.
Ол тμмμгэр улахан о±олорун Амма±а
до±отторугар хаалларан баран ыкса-
лынан Дьокуускайга куотарга кμґэл-
либит. Манна кини кэлин дьонун
а±алан олохсуйбут. 

З.П.:Ити кэмтэн кини та²ара дьиэ-
тигэр сулууспалаан бμппμтμнэн аа±ыл-
лар дуо?

Игорь Колодезников:Соннук. Та-
²ара дьиэлэрэ да±аны сабыллан бар-
дахтара дии. Иван Степанович
а±абыыт сμрдээх μчμгэй, ыраас тут-
туулаах мас ууґунан биллэр эбит.
Кырдьык, кини о²орбут суругун осту-
ола, олоппосторо, сундууктара били-
²²э диэри миэхэ, аймахтарбытыгар
бааллар. Дьэ ол курдук кини 1928 сыл-
тан «Техстрой» диэн тэрилтэ±э мас уу-
ґунан μлэлээбит, μчμгэй μлэтинэн
хай±аммыт. Ону «Грамота Якутского
городского Совета рабоче-крестьян-
ских и красноармейских депутатов о
присвоении Колодезникову Ивану Сте-
пановичу почетного звания Ударника
4-го года пятилетки, передового бор-

10

Êîëîäåçíèêîâòàð.
Åêàòåðèíà Ïàâëîâíà
Êîëîäåçíèêîâà (Ñëåïöîâà) 
17 ñààñòàà±àð

«До±ордоґуу» Ленатаа±ы
историко-архитектурнай

комплекс Зашиверскай
таІаратын дьиэтигэр баар
Саха сиригэр православнай

итэ±эл историятын
сырдатар быыстапка±а

Боро±он улууґун I-кы Јлтіх
нэґилиэгиттэн тірμттээх
а±абыыт Иван Степанович
Колодезников хаартыската

баар. Биґиги кини уонна
ыччаттарын туґунан

кэпсииригэр сиэниттэн СР
Наукаларын академиятын

президенэ, геолого-
минералогическай наука
доктора, академик Игорь

Иннокентьевич
Колодезниковтан

кірдістμбμт.
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ца на фронте социалистического строи-
тельства, активно проявившего себя в
борьбе за выполнение пятилетки в 4 го-
да» туоґулуур. 1932 сылтан Саха те-
атрыгар бухгалтердаабыт. Ол эрээри
туґааннаах органнар кини урут та²а-
ра дьиэтигэр а±абыытынан μлэлээби-
тин умнубатахтар эбит. 1935 с., эґэм от
тиэйэ сылдьан сэбиргэхтэтэн ілін ха-
албыт. Сонно кинини дойдутугар I-кы
Јлтіх нэґилиэгин Бэрэ алааґыгар та-
ґааран кімμс у²уо±ун кітіхпμттэр. Бу
кэм²э кинини репрессиялаары кірді-
ібμттэр эбит, булбатахтар. Биир нэ-
диэлэнэн хойутаабыттар. Ити курдук
мин эґэм а±абыыт Иван Степанович
Колодезников сирдээ±и оло±о
тμмμктэммитэ.

Иван Степанович репрессия миэ-
ли²сэтиттэн ілін куоппутун ааґан,
Айыы та²ара миигин бырастыы гын-
нын, μгμс ахсааннаах о±олорун, ай-
махтарын дьыл±атын эмиэ чэпчэппи-
тэ. Ол курдук Иван Степанович бэйэ-
тинэн толук буолан оччотоо±у чыма-
ан кэм²э о±олорун «норуот істіі±μн
о±олоро» дэтэн санаа±а баттатартан,
сэнэбилгэ, ата±астабылга киирэртэн
куоттарбыта.

З.П.: Дойдугутугар, сиргитигэр-
уоккутугар тірμттэргититтэн туох эмэ
бэлиэ хаалбатах дуо?

И.К.: I-кы Јлтіх нэґилиэгин Бэ-

рэтигэр турар дьиэ били²²э диэри ба-
ар, турар. Бу Иван Степанович туппут
сайылык дьиэтин (фото4) кэриэстээн,
харыстаан туруорбут дьо²²о махта-
набын. Ордук чуолаан Петр Иванович
Винокуровка махталбын биллэрэбин.

З.П.: Хаартыскаттан кірдіххі,
олус ыраас тутуулаах, чахчы уус киґи
туппут μтμікэн дьиэтэ эбит. Мантан
μгμс кімμс чыычаах кынат μμннэрэн
кіппμтэ буолуо дии саныыгын. 

И.К.: Оннук. Иван Степанович
уонна Екатерина Павловна биэс о±ону
улаатыннаран атахтарыгар туруорбут-
тара.(фото5) Кинилэр дьыл±аларын
туґунан кэпсиэх иннинэ мин Екатери-
на Павловна туґунан ахтыахпын
ба±арабын. Кэргэнэ ілбμтμн кэннэ
Екатерина Павловна кыргыттарын
уонна мин а±абын Иннокентийы кыт-
та Дьокуускайга олоро хаалбыта. Мии-
гин кμн сирин кірμіхпμттэн о±олоон
улаатыннарбыта. Эбэм олус сымна±ас,
μтμі санаалаах кμн айыы киґитэ этэ.
Кини о±олоро бары дьону абырыырга
анаммыт эмчит идэтин баґылаабыт-
тара. 1959 сыллаахха эбэм Екатерина
Павловна улаханнык инсультаан μс
ый оронтон турбакка сыппыта. Тур-
бутугар 30 сыллаа±ы оло±ун барытын
умнан кэбиспит этэ, итиэннэ урут
ыалдьа сылдьыбыт ыарыылара эмис-
кэ сμтэн хаалбыттар. Онтон бары би-

ґиги бары сірμ диэн сіхпμппμт. Бэл
кіхсі токуруйан сколиоз буолбута
эмиэ кінін хаалбыт этэ. Киґи дьик-
тиргиэн эрэ сіп курдук. Арааґа, ити ба-
рыта киґи ньиэрбэтин тутулуттан,
этэргэ дылы, салаллар «компьютерыт-
тан», мэйиититтэн эбитэ буолуо. Кини
биґиэхэ олорон 1974 сыллаахха 86
сааґыгар ілбμтэ.

Иннокентий Иванович Колодезни-
ков (1907-1945гг.) 1930 с. Дьокуус-
кайдаа±ы медицинскэй училищены
бμтэрэн баран Верхоянскай оройуон
Ха²алаґыгар μлэлээбит. Онтон 1934 с.
Иккис Москватаа±ы медицинскэй ин-
ститутка киирбит уонна 1939 с. бμтэр-
бит. Кинини кытта П.Е.Кулаковскай,
Н.А.Назарова уонна мин ийэм А.С.Се-
менова бииргэ μірэммиттэр. Кинилэр
до±ордоспуттар, сынньала²нарын би-
иргэ атаарар, араас спортивнай кμрэх-
тэґиилэргэ кыттар, экзаменнарыгар
бииргэ бэлэмнэнэр эбиттэр. А±ам Ин-
нокентий Иванович живопиґынан ум-
сугуйан туран дьарыктанар эбит. Ґі-
рэхтэрин бμтэрэллэригэр мин а±ам
уонна Анна Семеновна (омугунан чу-
ваш кыыґа) холбоґон ыал буолбуттар
уонна Саха сиригэр кэлбиттэр. Оччо-
лорго μрдμк μірэхтээх быраас тарбах-
ха баттанар эбит, онон Иккис Моск-
ватаа±ы медицинскэй институту бμтэр-
бит о±олору ытыска тμґэрэн ылбыттар.
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Èâàí Ñòåïàíîâè÷ è Åêàòåðèíà Ïàâëîâíà
Êîëîäåçíèêîâòàð. 

Ûòûê−Êåëü, Òààòòà óëóó´à. 
1906 ñ.

2012-4-58_2012-1-yak.qxd  16.11.2012  11:42  Page 11



Саха сиригэр сэллик, титириир курдук
ыарыылар олус тар±аммыт этилэр.
Эдэр быраастарга эрэллэрэ улахан
эбит. Иннокентий Иванович ренгено-
логынан, онтон Анна Семеновна  Рес-
публикатаа±ы малярийнай станция сэ-
биэдиссэйинэн анаммыттар. Хомойу-
ох иґин Иннокентий Иванович сэл-
ликкэ хаптаран ыалдьыбыт уонна 1945
с. ілбμт. Анна Семеновна биґиги рес-
публикабытыгар доруобуйа харыста-
былыгар бэйэтин біді² кылаатын кил-
лэрбитэ. Ол курдук кини салалтатынан
уонна быґаччы кыттыытынан тити-
риир ыарыы Саха сиригэр букатынна-
ахтык суох о²оґуллубута. Ол курдук
кини титирии ыарыыны суох о²оруу
тобулан, теория іттμнэн айан олоххо
киллэрбит μтμілээх. Малярияны утар
охсуґар экспедицияларга 50-с сыл-
ларга республиканы биир гына, бары
нэґилиэктэри, улуустары кэрийбитэ.
Кини айбыт теориятынан титиир ыа-
рыы бастаан Саха сиригэр суох о²о-
ґуллубут, ол кэнниттэн маны туґанан
бу ыарыыны билигин аан дойдуга су-
ох о²ордулар. Маны тэ²э биґиэхэ тэ-
²э гельминтоґы эмтээґин кμμґμрбμтэ,
улахан ситиґиилэммитэ. Анна Семе-
новна±а ССРС-ка доруобуйа харыста-
былын туйгуна, РСФСР уонна Саха
АССР μтμілээх бырааґа диэн μрдμк
ааттар и²эриллибиттэрэ. Ийэм 96 саа-
ґыгар биґиги дьиэ кэргэ²²э олорон
кμн сириттэн барбыта.

Колодезников Павел Иванович
(1911-1972) 1931 с. Дьокуускайдаа±ы
медицинскэй училищены бμтэрбит
уонна Таатта Чычыма±ар, Горнай оро-

йуонун Бэрдьигэстээ±эр μлэлээбит.
Онтон Дьокуускайга кэлэн «Краснай
Якутия» диэн туберкулезнай санато-
рийга рентген-технигынан уонна Саха
сиринээ±и сэллиги μірэтэр институт-
ка μлэлээбитэ. Павел Иванович кэргэ-
нэ Татьяна Алексеевна Колодезникова
орто медицинскэй μірэхтээх этэ уонна
ір сылларга «Краснай Якутия±а» хи-
рургическай сиэстэрэнэн, ол кэннэ
ЯНИИТ-ка μлэлээбитэ. Павел Ивано-
вич уола Рудольф Павлович инженер-
энергетик, ССРС НА Сибиирдээ±и от-
делениетын Саха сиринээ±и филиа-
лыгар μлэлээбитэ. Билигин пенсия±а
тахсан Москва±а олорор, уол уонна
кыыс о±олордоох.

Колодезникова Мария Ивановна
(1912-1981). Убайын батыґан 1932 с.
Дьокуускайдаа±ы медицинскэй учи-
лищены бμтэрбитэ уонна 1944 сылга
диэри Таатта оройуонугар, Дьокуус-
кайга μлэлээбитэ. 1944 с. Иркутскай-
даа±ы медицинскэй институтка киир-
битэ уонна 1949 с. бμтэрбитэ. Эмиэ
«Краснай Якутия±а», туберкулезнай
санаторийга, онтон Саха сиринээ±и
сэллиги μірэтэр институтка μлэлээби-
тэ. Мария Ивановна Колодезникова
аатын кытта биґиги республикабыты-
гар сэллиги операциялаан, хирургиче-
скай ньыманан эмтээґини баґылаа-
ґыны сибээстииллэр. Мария Иванов-
на ССРС-ка доруобуйа харыстабылын
туйгуна, РСФСР уонна Саха АССР
μтμілээх бырааґа.

Колодезникова Тамара Ивановна
(1919-1987) 1939 с.Арассыыйатаа±ы
Кыґыл Кириэс уопсастыба сыл а²ар-

даах кууруґун бμтэрбитэ уонна 1944 с.
диэри «Краснай Якутия±а» μлэлээби-
тэ. 1944 с. Мэ²э-Ха²алас оройуонугар
Суола±а са²а аґыллыбыт сэллик ба-
лыыґатыгар анаммыта, мантан сал-
гыы  Майа±а балыыґаларыгар μлэлэ-
эбитэ. Ґчμгэй μлэтин иґин элбэх мэ-
тээллэрдээх. Оло±ун тиґэх сылларыгар
Дьокуускайга аймахтарыгар олорбута.

Колодезникова Татьяна Ивановна
олох о±о сааґыгар Дьокуускайга
ілбμтэ.

Ити курдук а±ам уонна кини бииргэ
тіріібμттэрэ бары эмчит идэтин талан
бар-дьон тапталын-махталын ылан,
μтμі μлэґит дьон буолан сирдээ±и
аналларын чиэстээхтик толорон бар-
быттара.

Тμмμктээн кэриэтэ эттэххэ, Иван
Степанович Колодезников а±абыыт
μгμс бутуурдаах, уустук кэм²э бар
дьонун уонна айбыт айыыларбыт ин-
нилэригэр дьоґуннаах уонна сиэрдээх
оло±у олорон кэнэ±эски ыччаттарын
кэрэ кэскиллэрин тэрийэн барбыт эбит
диэн санаа±а кэлэ±ин.

Êýïñýòòý 
Çîÿ Ïåòóõîâà

12

Âåðõîÿíñêàéäàà±û Áëàãîâåùåíñêàé òà²àðà
äüèýòèí à±àáûûòà Èâàí Ñòåïàíîâè÷ óîííà

Åêàòåðèíà Ïàâëîâíà Êîëîäåçíèêîâòàð. 
1908 ñ., àõñûííüû 12 êμíý
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Å.Ï.Êîëîäåçíèêîâà ñèýíèí Èãîðü Èííîêåíòüåâè÷
Êîëîäåçíèêîâû êûòòà. 1944 ñ.

Èííîêåíòèé Èâàíîâè÷ Êîëîäåçíèêîâ,
âðà÷−ðåíòãåíîëîã

Àííà Ñåìåíîâíà Ñåìåíîâà
(Êîëîäåçíèêîâà) , âðà÷−èíôåêöèîíèñò,

ÑÑÐÑ äîðóîáóéà õàðûñòàáûëûí òóéãóíà,
ÐÑÔÑÐ óîííà ÑÀÑÑÐ μòμ³ëýýõ áûðàà´à
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È.Ñ. óîííà Å.Ï. Êîëîäåçíèêîâòàð äüèý êýðãýòòýðý. 
Òóðàëëàð: μ³´ýý, õà²àñòàí ó²à, Ïàâåë Èâàíîâè÷, Ìàðèÿ

Èâàíîâíà, Èííîêåíòèé Èâàíîâè÷. 
Îëîðîëëîð, õà²àñòàí ó²à, Èâàí Ñòåïàíîâè÷, Òàìàðà Èâàíîâíà,

Åêàòåðèíà Ïàâëîâíà, àëëàðà îëîðîð Òàòüÿíà Èâàíîâíà

Ìàðèÿ Èâàíîâíà Êîëîäåçíèêîâà,
õèðóðã, ÑÑÐÑ äîðóîáóéà õàðûñòàáûëûí
òóéãóíà, ÐÑÔÑÐ óîííà ÑÀÑÑÐ μòμ³ëýýõ

áûðàà´à. 1948 ñ, áàëà±àí ûéà

Òàìàðà Èâàíîâíà Êîëîäåçíèêîâà,
ìåäèöèíñêýé ñèýñòýðý
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Èâàí Ñòåïàíîâè÷ óîííà Åêàòåðèíà Ïàâëîâíà Êîëîäåçíèêîâòàð ñàéû²²û äüèýëýðý. 
Äüàìïû. 2006 ñ., îò ûéûí 15 êμíý

Ïàâåë Èâàíîâè÷ Êîëîäåçíèêîâ, òåõíèê−ðåíòãåíîëîã,  ÑÑÐÑ äîðóîáóéà
õàðûñòàáûëûí òóéãóíà, óîëà Ðóäîëüô Ïàâëîâè÷òûûí. 1959 ñ.
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1. В.И. Иохельсон уонна кини
саха саҥатын ХХ үйэ саҥатыгар

фонографка уһултаран
хаалларбытын туһунан

1994 сыллаахха кыра гынан баран,
киэҥ ис хоһоонноох “Культурное насле-
дие народа саха” диэн кинигэни Россия
Наукаларын Академиятын Антропология
уонна Этнография Улуу Бүөтүр аатынан
музейа (кунсткамера – дьиктилэр хосто-
ро – М.А.) уонна Саха Государственнай
университета кыттыһан таһаарбыта. Бу
үлэни В.И.Иохельсон ханна да киэҥ
эйгэҕэ бэчээттэнэ илик үлэлэриттэн
тэттик, чуолкай быһаарыылара бааллара
олус байыппыт этэ.

2005 сыллаахха, Владимир Ильич
Иохельсон 150 сыллаах юбилейын тэ-
рийсэ, “Юкагиры и юкагизированные
тунгусы” диэн фундаментальнай
кинигэтин таһаарыыга убай-доҕор
оҥостубут киһибэр доктор Василий
Афанасьевич Роббекка көмөлөһө
сылдьан, Иохельсон туһунан балай да ин-
формацияны ылбытым.

Ол юбилейга Америкаттан ыалдьыт-
тыы кэлбит дьонтон Иохельсон хомуйбут
элбэх ахсааннаах матырыйааллара, тус
докумуоннара, ону таһынан, кини
юкагирдар саҥаларын устубута Нью-
Йорк куорат публичнай библиотекатыгар
баарын истибитим. Кырдьыгынан
эттэххэ, уһуллубут “саҥа” баарыттан
испэр соһуйбутум, уонна, баҕар, сахала-
ры эмиэ устубута буолуо диэн эрэ²кэди-
йэ санаабытым. Чахчыта да оннук
буолбута. Ити сыл доҕорум профессор
Александр Александрович Петров кини-
гэлэрин аа±а сылдьан Иохельсон саха
“саҥатын” устубутун, ону ааһан, ол хан-
на уурулла сытарын билбитим.

Владимир (Вениамин) Ильич Ио-
хельсон (14.01.1855 – 02.11.1937) 1887
сыллаахха государственнай буруйу
оҥорооччу быһыытынан Саха сиригэр
көскө кэлэр. Иохельсон олоҕун үөрэппит
искусствовед З.И.Иванова-Унарова,
сөпкө бэлиэтээн суруйар: “В Олекминске
революционный пыл молодого человека
постепенно сменяется не менее горячим
интересом к исследовательской работе”,
уонна: “С этого времени начинается дру-
гая часть его биографии, принесшая ему
впоследствии славу крупного ученого”,
- диэн эбэн этэр.

Иохельсон Саха сиригэр кэлээт да,
олохтоох норуоттар олохторун-дьаhах -
тарын үөрэтиинэн дьарыктанар. Ону
бэлиэтии көрөннөр кинини Иннокентий
Михайлович Сибиряков харчытыгар тэ-
риллэр Саха сирин олохтоох норуоттарын
бары өртүнэн чинчийиигэ, үөрэтиигэ
туһуламмыт экспедицияҕа ыҥыраллар.
Бу аатырбыт Сибиряковскай экспедиция
1894-1896 сылларга үлэлээбитэ.

Онно сыһыаннаах, Иркутскай куорат
государственнай архыыбыттан көстүбүт
суругу ааҕыаххайыҥ:

“Милостивый Государь Яков Павло-
вич (Прейн)!

Фотографический аппарат, кото-
рый Дмитрий Александрович (Д.А.Кле-
менц, Сибиряковскай экспедиция салайа-
аччыта, этнограф – М.А.) поручил отыс-
кать для якутской экспедиции, именно
для Иохельсона, был сегодня представлен
Милевскому для оценки.

Прилагаю его отзыв. Аппарат нахо-
дится в настоящее время в музее. Нуж-
но торопиться, так как Митрофан Ва-
сильевич Пихтин (М.В.Пихтин, Ир кут -
скай куорат атыыһыта, Громова А.И.
күтүөтэ, Дьокуускай куорат бочуот -
таах олохтооҕо – М.А.), который обя-
зался доставить в Якутск, отсылает
людей на свой пароход 20 апреля. Если не
купить теперь недостающих принад-
лежностей, то лавки закроют, и удоб-
ный случай будет потерян.

Вацлав Серошевский.
12 апреля 1894 г.”

Иохельсоҥҥа быһаччы сыһыана суох
гынан баран уопсай хартыынаны
өйдүүргэ сіптііх өссө биир докумуону
көрүөххэйиҥ:

“В Распорядительный Комитет Вос-
точно-Сибирского Отдела Император-
ского Географического общества.

Имею честь представить при сем в
Распорядительный Комитет Отдела
продолжение “Программы экспедицион-
ных работ для исследования домашнего
и семейного быта якутов”, составление
которой было поручено мне собранием
лиц, принимающих участие в этногра-
фическом исследовании инородцев Якут-
ской Области на средства И.М.Сибиря-
кова. Программа по остальным двум
отделам (“Верование и шаманство” и
“Язык и народное творчество”) будет
представлена мною лишь по приискании
лица, которое взяло бы на себя работу по
этим отделам и составило по ним, для
представления в Отдел, программу.

Эдуард Пекарский, 
23 февраля 1894 г.”

Эдуард Карлович “Продолжение Про-
граммы”, “Программа по остальным двум
отделам будет представлена” диэн тыл-
лары суруйбута бу Отделга ыытар
Программатын олус күүһүрдэн биэрэр.
Тоҕо диэтэргит, бу 19 илиискэ чуолкай,
каллиграфическай буочарынан сурул -
лубут, чопчу биир эрэ хайысхаҕа
оҥоһуллубут Программа 7 разделыгар
92 пууннаах ыйытыктарыгар, олох эҥин
араас өйдөбүллэригэр, сүүһүнэн тус-
туһунан боппуруостар бааллар. Аҥардас
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бу да боппуруостарга эппиэттээтэххэ 100
страницалаах үлэ тахсан кэлиэх курдук.
Онуоха ыытыах буолар уонна ыыппыт
боппуруостарын эбэн кэбиhиҥ.

Иохельсон дьылҕатыгар уһулуччу
оруолу ылбыт Сибиряковскай экспедиция
уонна ону тэрийбит И.М.Сибиряков
тустарынан аҕыйах тылы аҕыннахпытына
табыллар.

Бу орто дойдуга ситимэ, сибээһэ суох
буолар быһыы бэрт сэдэх бадахтаах. Ту-
ох да буоллун, туохтан эмэ сиэттэрэн, хан-
тан эрэ салаллан кэлэр буолаахтаатаҕа...

1838 сыллаахха Сибииргэ чааһынай
дьоҥҥо көмүс көрдөөһүнэ, хостоноро
көҥүллэнэр. 1843 с. Өлүөхүмэ өрүс са-
лааларыгар Бухта, Святковка, Тунгир
үрэхтэригэр көмүс көстөр. Өлүөхүмэ
бааһынайа Петр Корнилов уонна Тобол-
тан сылдьар Николай Окуловскай
Хомолхо үрэххэ баай састааптаах
“россыпной” көмүһү 1849 с. булаллар. Ол
иһин ити сыл балаҕан ыйын 19 күнэ
“официальнайдык” Ленаҕа көмүс
промышленноһа саҕаламмыт күнүнэн
ааҕыллар.

1863 сыллаахха Иркутскай куорат
атыыһыта М.Сибиряков көрдүүр (по-
исковай) этэрээтэ Бодойбо, Накатами
үрэхтэргэ (1898 сылга диэри бу сирдэр
административнай территория быһыы -
тынан Саха сиригэр киирэллэрэ – М.А.)
кыһыл көмүс бөдөҥ саппааһын булаллар.
Мантан ылата Бодойбо куоратын тутуута
саҕаланар. Саха сирэ көмүстээх дойдуга
кубулуйар. 

XIX үйэ иккис аҥарыгар оччотооҕу
наука-техника ситиһиитэ Саха сирин
соҕуруу өртүгэр кэлэр: кумаҕы сууйар
массыыналар, локомобиллэр, паровой
массыыналар, шахта салгынын ыраа-
стыыр вентилятордар, буровой станоктар,
борохуоттар...

1861 сыллаахха атынан соһорго анал-
лаах тимир суол, 1896 сыллаахха Ленаҕа
эрэ буолбакка, Россияҕа маҥнайгынан 300
квт күүстээх гидростанция тутуллар.

Маны барытын тэрийсибит дьоннор-
тон биирдэстэрэ Михаил Александрович
Сибиряков Россия биир бөдөҥ промыш-
леннигар кубулуйар. М.А.Сибиряков 3
уоллаах, 2 кыыстаах эбит. Улахан уола
Александр (1849-1933) бөдөҥ көмүсчүт,
борохуоттардаах киґи Хотугу муоралар-
га экспедициялары тэрийбит уонна онно
кыттыспыт, меценат быһыытынан бил-
либит. Иккис уол, Ксенофонт, скульптор.
Үһүс уол, Иннокентий (1860-1901)
көмүсчүт, промышленник.

Иннокентий Михайлович биһиги тап-
таллаах Сахабыт сиригэр тугунан да
сууйуллубат үтүөлээх киһинэн буолар. Ол
курдук, 1894 сыллаахха баайын барытын
историяҕа киирбит экспедицияҕа уонна
таҥара дьиэтигэр аныыр.

Харчыны тыалга мээнэҕэ ыспат,
кэппиэйкэтигэр тиийэ ааҕар Сибиряков

аймах киһитэ уһуну-киэҥи толкуйдаан
баран Саха сирин дьонун-сэргэтин
үөрэтиигэ баайын анаабыт буолуохтаах.
Кини улахан тэрийээччи быһыытынан
ымпыгын-чымпыгын ырытан, иннин-
кэннин уһаты-туора толкуйдаан, туох
сыалга-сорукка харчыта барарын билэн
эрэ баран экспедицияны тэрийдэҕэ.

Ол да иһин политическай сыылынай-
дар Богораз-Тан В.Г., Виташевскай Н.А.,
Геккер Н.К., Горинович В.Е., Ионов В.М.,
Иохельсон В.И., Клеменц Д.А., Ковалик
С.Ф., Левенталь Л.Г., Майнов И.И., Осмо-
ловскай Г.Ф., Пекарскай Э.К., Серо-
шевскай В.Л., Ястремскай С.В. уонна
биллэринэн-биллибэтинэн уонунан ах-
сааннаах олохтоох дьон бу экспедицияҕа
олус таһаарыылаахтык үлэлээбиттэрэ.
Инньэ гынан сахалар биһиги бэйэбитин
биир өттүнэн билэр уонна билинэр эбии
кыахтаннахпыт.

Уонна, мин саныахпар, Иннокентий
Михайлович Сибиряков бу кэнниттэн
Афонскай Свято-Андреевскай скиткэ
монах буолан баран Таҥараттан, Айыы
Тойонтон дьон, дьоҥҥо таптал, кэскил
туһугар үҥпүтэ элбэҕи оҥордоҕо.

Сибиряковскай экспедиция кыттыы -
лаахтарын үлэлэрин түмүгэ хас да
научнай институт, үөрэтэр-чинчийэр
кииннэр уонунан сыл мунньубут
үлэлэрин кытта тэҥнээх.

Экспедиция туһунан суоллаах-
иистээх научнай оскуолаҕа кубулуйбута.
Өй-санаа мөккүөрэ, ырытыһыы-үөрэтии,
санаа атастаһыыта, биллибэтинэн бу
дьону биир сомоҕо күүс оҥорбута диэ-
тэхпитинэ сыыспаппыт буолуо. Биир
өттүнэн, бу научнай оскуола экспедиция
кыттыылаахтарын олоххо көрүүлэрин,
тус бэйэлэрин олохторун тосту уларып -
пыт буолуон сөп. Ол курдук, Иохельсон
экспедицияҕа таһаарыылаах үлэтэ били -
ниллибитэ, ол туһунан Николай Нико -
лаевич Грибановскай оҥорбут “Библио -
графия Якутии” кинигэттэн көрүөх хэйиҥ:

“Награды якутским экскурсантам. –
Як.обл.вед., 1897, № 24.

Присуждение Московским обще-
ством любителей естествознания, ар-
хеологии и этнографии наград за труды
по якутоведению: Н.Л.Геккер получил
половину премии Расцветаева, Богораз и
Иохельсон – серебряные медали”.

Арааһата бу кэмтэн буолуон сөп,
Иохельсон Саха сиригэр сыһыаннаах эт-
нографическай матырыйаалы хомуйуутун
саҕалааґына. “Культурное наследие
народа саха” кинигэҕэ: “Еще в 1885 году
начальник Полярной экспедиции доктор
А.Бунге в качестве дара передал музею
(Кунсткамераҕа) коллекции В.И.Иохель-
сона” (бэриллибит сыла эрэ “опечатка”
буолуон сөп, бу кэмҥэ Иохельсон аты-
нынан дьарыктанара – М.А.).

Сибиряковскай экспедиция үлэтин
түмүктээн, сыылкатын болдьоҕо бүтэн
Иохельсон соҕуруу барар. Ол эрэн
Дьылҕа хаан оҥоһуута Иохельсону өр-
өтөр буолбакка төттөрү Саха сиригэр
ыҥырар. Бу сырыыга кини саҥа ылбыт
ойоҕунаан Дина Лазаревна Брод ская -
лыын кэлэр.

XIX, ХХ үйэлэр кирбиилэригэр баай,
меценат, Нью-Йорк куорат естественнай
историятын Музейын биир төрүттээччи
уонна Музей президенэ Моррис К.Дже-
зуп Америка, Россия Хотугу олохтоох
норуоттарын төрүттэрин, бэйэ-бэйэлэ -
ригэр туох сыһыаннаахтарын, сибээстэ -
рин үөрэтэргэ улахан экспедиция тэрийэр.
Научнай салайааччынан, проект авторы-
нан Франц Боас (1858-1942) (кэлин бил-
лиилээх учуонай, физик,математик, лин-
гвист, этнограф, антрополог, Америка
антропологическай оскуолатын төрүттээ -
ччинэн ааҕыллар киґи – М.А.) ананар.

Ф. Боас көрдөһүүтүн учуоттаан Рос-
сия Наукаларын Академията бу экспеди -
цияҕа үс киһини мэктиэлиир: Б.Лауфэры
(1874-1934), В.Г.Богораз-Таны (1865-
1936) уонна В.И.Иохельсону.

Иохельсон олоҕун чинчийбит, искус-
ствовед В.Х.Иванов “Владимир Иохель-
сон и его книга “Юкагиры и юкагизи -
рованные тунгусы” үлэтигэр суруйары-
нан: “Главной задачей, который Боас ста-
вил перед Иохельсоном, был сбор кол-
лекций образцов, иллюстрирующих обы-
чаи и физические характеристики коря-
ков и юкагиров. При этом подчеркива-
лось, что исследования должны быть по-
священы прежде всего этнологии наро-
дов, включая основательное изучение
языка, мифологии, антропологические
измерения, сбор скелетов и черепов, фо-
тографирование и снятие гипсовых слеп-
ков.

... Что главной задачей Иохельсона
должна быть, прежде всего, работа сре-
ди коряков, поездка же к юкагирам не-
обходима только для сбора этнологи -
ческой экспедиции”.

Боас бу дьаһалыгар сахалар тустары -
нан туох да этиллибэтэҕин көрөн
кэбиһиэххэйиҥ. Ити курдук соруктаах
үлэтин Иохельсон 1900 сыллаах сайын
Корякияттан саҕалыыр. 1901 с. атырдьах
ыйын 15 күнүттэн Становой хребет
нөҥүө түһэн Үөһэ-Халымаҕа айанныыр.

Хайа нөҥүө ыарахан айан 56 күн
устата сал±анар. Эмиэ чинчийээччи, учу-
онай Иванов В.Х. ыстатыйатыгар
барыаххайыҥ: “с 21 октября в течение ме-
сяца Иохельсон работал у юкагиров на р.
Ясачная. (...) И, возвратившись в Верх-
неколымск, направился отсюда к юкаги-
рам Нижнеколымского региона, 8 декаб-
ря Иохельсон выехал в Среднеколымск.
Здесь он начал покупать артефакты для
якутской коллекции. 6 января он отпра-
вился к тундренным юкагирам”. Иохель-
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сон санаата батарбакка сахалар тустары-
нан тус бэйэтин ба±атынан матырыйаал
хомуйбута биґиэхэ кини туґунан μтμі эрэ
санааны  μіскэтиэн сіп.

Аны дьэ туһааннаах докумуоммутун,
Нуучча Литературатын институтун (Пуш-
кин Дьиэтэ – М.А.) рукописнай архыыбы -
гар сытар суругу көрүөххэйиҥ:

“В Музей антропологии и этногра-
фии Императорской Академии наук.

Прилагаемые при сем четыре валика
с текстом якутской сказки, записанной
при помощи фонографа по р. Колыма в
урочище Родчево в 1902 г., покорнейше
прошу принять от меня в дар музею.

Вл.Иохельсон, 18 июля 1916 г.”

Иохельсон “Юкагиры” үлэтигэр Род -
чево сэлиэнньэни үстэ ахтыбыт: 

а) “Это было зимой в якутском селе-
нии Родчево, примерно в сорока пяти ми-
лях к северу от Верхнеколымска. ...Воз-
ле юрты, где я остановился, находилось
несколько якутов и среди них хозяйка до-
ма... Однажды она рассказывала мне
якутскую сказку, которую с помощью
своего переводчика я перевел на рус-
ский язык;

б) “Одежда якутского шамана с р. Ко-
лыма была приобретена мною в селении
Родчево, расположенном недалеко от
Верхнеколымска”;

в) “как объяснил шаман из селения
Родчево...”

Музыковед Эдуард Ефимович Алек-
сеев 1970 сыллаахха бэс ыйын 18 күнүгэр
“Якутские песни в свете теории мелоди-
ческих ладов” диссертационнай үлэтигэр
маннык бэлиэтээбит: “Согласно путе-
вым дневникам Д. (Дины Лазаревны-
М.А.) Иохельсон-Бродской первые запи-
си были произведены в урочище Родче-
во на Колыме в самом начале 1902 года”.

Инньэ гынан, биһиэхэ, Максим Ам-
мосов аатынан Саха федеральнай уни-
верситетыгар Нуучча Литературатын
институтуттан бэлэх быһыытынан кэлбит
саха киґитэ толорбут “Чурупча” диэн
остуоруйата (олонхо) Родчево (Инсти-
тут фонограммархивын картотекатыгар
Родиево диэн сыыһа суруллубут – М.А.)
сэлиэнньэҕэ суруллубута чуолкай. Онтон
сылын этэр эбит буоллахха, сыыһарым
буолуо гынан баран, хайдах эрэ
Иохельсон кэргэнинээн, көмөлө -
һөөччүлэринээн айаннаабыт күннэрэ-
дьыллара 1901 сыл ахсынньытыгар
аҕалар курдук. Тоҕо диэтэргит Үөһэ
Халыматтан Орто Халымаҕа айаннаан
иһэн эрэ Родчевоҕа сылдьыахтарын сөп,
бириэмэлэрэ оннук тахсар. 

Маны суруйан баран атлас, карта
көрө сатаатым, онтон санаам батарбакка
Аллараа, Орто, Үөһэ Халымаларга
сырыыны сылдьыбыт доҕорбор, сир
түннүгэр Александр Николаевич

Шариҥҥа эрийдим. Киһим ону эрэ
кэтэһэн олорордуу, Родчевоҕа сылдьы -
батаҕым эрээри, истэрин истибитим, кини
Верхнеколымскайтан 9 көс кэриҥэ алла-
раа, хоту баар сир диэтэ. Эбиитин
Коркодон, Ясачная, Омолон үрэхтэр
тустарынан кэпсээтэ. Родчевоҕа
сэбиэскэй кэмҥэ хортуоппуй, хаппыыста
үүннэрэллэр бадахтааҕа диэн ыспыраап-
калаата. Онтон сотору, уонча мүнүүтэнэн
эрийэн Родчево билигин Яхонцов Спар-
так бултуур, балыктыыр сирэ буолан
турар үһү диэтэ.

Билигин кыратык суоттаан көрүөх -
хэйиҥ. Иохельсоннаах 1901 сыл ахсын -
ньы ый 8 күнүгэр Верхнеколымскайтан
Орто Халыма хайысхатынан аттаныах-
таахтар уонна 1902 сыл тохсунньу 6
күнүгэр хайы-үйэ Орто Халыматтан
туундара диэки, Аллараа Халымаҕа
түһүөхтээхтэр. Верхнеколымскай, Род-
чево икки ардылара 90-ча километр, Род-
чево Среднеколымскай икки ардылара
400-кэ километр.

Өскүөрүтүн 1902 сыл саҥатыгар,
тохсунньу ый 1 күнүгэр, Родчевоҕа
фонографка саха саҥатын устубут
буоллуннар уонна тохсунньу ый 5
күнүгэр Среднеколымскайга тиийэн
саатар биир хонон-өрөөн баран 6
чыыһылаҕа Аллараа Халымаҕа айаннаа-
тыннар.

Хаалар тохсунньу 3, 4, 5 күннэригэр
400 тахса километры айаннньыттар Род-
чевоттан Среднеколымскайга диэри бар-
быттара буолуо дуо? Саарбах. Г.А. Попов
кинигэтиттэн көрдөххө оччотооҕуга
кμ²²э 30-40-50 км. айанныыллар эбит.

Иохельсон даҕаны, кэргэнэ, олус
хорсун дьахтар, Дина Бродская даҕаны
аҕыйах күнү буккуйуохтарын сөп
быһыылаах.

Биирдэ баран эттэххэ, бу сыыппара-
ларга олус принципиальнай туох да су-
охха дылы, арай сахалар фонографка би-
ир сыл урутаан, 1901 сыллаахха,
уһуллубуттар диэхпитин сөп.

Кэлин саҥа халандаар киирэн кыра
буккууру, 13 күн араастаһыы, бу сырыыга
музей, архив үлэһиттэригэр киллэриэн
эмиэ сөп.

Билигин бачча кэлэн баран,
таарыччы, Анучин Д.Н. көмөтүнэн
оччотооҕу Сред неколымскайы көрөн
барыаххайыҥ:

“Город Средне-Колымск, админи-
стративный центр округа, лежит под
67010' с.ш., на левом берегу реки Колы-
мы, среди болот, поросших кустарником,
ольховником и жалкой лиственницей.
Весною, при сильном половодье, жители
собирают плывущий по реке лес и поль-
зуются им для построек и топлива. В го-
роде насчитывается около 150 построек,
в том числе около 50 жилых домов, име-
ется 1 церковь, 1 школа, 1 небольшая
больница. 12 лавок и около 550 жителей.

Большинство жителей казаки и мещане,
затем инородцы и ссыльные, в числе по-
следних преобладали (по крайней мере,
до последнего времени) политические.
Жители занимаются рыболовством, зве-
риным промыслом, собирают летом гри-
бы и ягоды и торгуют с приезжающими
сюда чукчами. Верстах в десяти от горо-
да устраивается торжок, на который ино-
родцы пригоняют оленей. Иногда вес-
ною, когда подберутся запасы, бывают
голодовки, от которых спасти могут толь-
ко чукчи, если у них имеется достаточно
оленей. Общий оборот торговли в горо-
де и его окрестностях не превышает 60
тыс. руб. Русские обитатели Среднеко-
лымска – народ выродившийся, мало-
рослый, нередко с ясными признаками
инородческой крови, говорящие лома-
ным наречием с примесью инородческих
слов. Из инородцев главные: якуты, затем
тунгусы, ламуты, чукчи”.

1929 сыллаахха политссыылканы
суруйбут Поляков диэн киһи Средне-Ко-
лымскай куоракка 1905 сыллаахха по-
литссыльнайдар библиотекаларыгар 3000
кинигэ баар этэ диэбит. Бу элбэҕин көр.
Иохельсон бу маннык куоракка ыраах
айаҥҥа уһуу барарыгар, аһын-таҥаһын,
малын-салын, тэрилин хааччынарыгар,
наһаа 1 хонукка кыл-тыынынан, уот
ылардыы сылдьыбатаҕа чахчы. Бэйэтэ
даҕаны ыраах айантан кэлбит киһи са-
таатар сонун истэ таарыйа дьон көрүстэ
ини.

Иванов В.Х. ыстатыйатыттан: “Ио-
хельсон 6 марта возвратился в Средне-
колымск и приступил каталогизации и
упаковке коллекции и затем выехал в
Якутск. По пути в Якутск Иохельсон
продолжал приобретение экспонатов для
коллекции и неожиданно для себя встре-
тил конкурентов. Этнографические ма-
териалы по народам Сибири собирали
члены Мамонтовой экспедиции барона
фон Толля, спортивная экспедиция анг-
личанина де Виндта и француза Викон-
та Мэлегардэ. В Верхоянске он встретил
еще одного путника, богатого англича-
нина Клифтона”. Кэрэхсэбиллээ±э диэн
баар, бу дьон баҕар эмиэ фонографи -
ческай аппараакка дьон саҥатын усту -
буттара буолаарай? Киһи этэр кыаҕа су-
ох...

Иванов В.Х. ыстатыйатыгар төннүөх -
хэйиҥ: “Он прибыл в Якутск 25 апреля и
уже через 5 дней, стремясь успеть до ве-
сеннего разлива перейти через Лену, от-
правился в левобережье. Верхом на ло-
шадях он покрыл расстояние около 400
верст, посетив три восточных улуса.

Якутская коллекция Иохельсона
включает 917 якутских и 300 юкагирских
артефактов, 400 фотографий, 225 антро-
пометрических замеров, 20 гипсовых ма-
сок, 30 фонографических цилиндров с за-
писями песен, рассказов и шаманских
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камланий, а также ботанические и зоо-
логические экспонаты. В письме Боасу с
борта парохода “Громов” Иохельсон со-
общает: “Несмотря на короткое время, за
которое я должен был сделать якутскую
коллекцию, благодаря знанию страны и
старым друзьям... я полагаю, что это бу-
дет первая полная этнографическая кол-
лекция, которая покинет Якутск”.

Үөһэ ахтыллыбыт 30 фонографиче-
скай цилиндртан фонограммархивка 4
устуука баар (“Чурупча=Чурупчу=Чу-
румча=Чурапчы кольцо, продеваемое в
нос быка или верблюда. Бетлингк, Пе-
карскай тылдьыттара – М.А.), атын 26
устуука иһигэр эбии сахалыы саҥаны
Иохельсон устубута буолуо дуо?
Хомойуох иһин манна эппиэттиир кыах-
пыт билигин суох.

Иохельсон суруйарынан оччотооҕуга
фонографка устуу кμчμмэҕэйдэрдээх
эбит. Холобура, Камчаткаҕа “...а старики
одергивали молодых, если те исполняли
для записи песни. Они говорили, что
“старик” (так они называли фонограф) за-
берет их голос и они умрут”.

Фонографка, фотоаппаракка Иохель-
сон кэргэнинээн иккиэн усталлар эбит.
Иохельсон кинигэтигэр баар хаартыска -
лар үрдүк хаачыстыбалаахтар. Фотоаппа -
раты юкагирдар маҥнай көрөн, билэн
бараннар олус бэргэнник “триножный
белый камень (т.е. стекло), человеческую
тень рисующий” диэбиттэр.

Аҥардас Джезуповскай экспедиция
Саха сиригэр 400 хаартысканы түһэрбит
буоллаҕына, Иохельсон били Серошев -
скай ыыппыт фотоаппаратынан төһөнү
уһулбута буолуой?

Нуучча Литературатын институтун
фонограммархивыгар маннык сурулла
сылдьар: “Коллекция №029. Собиратель
Иохельсон Владимир Ильич (1855-1937).
Записи выполнены в 1902 г. на восковых
валиках (фонографических цилиндрах) от
якутов. Переданы из Музея антропологии
и этнографии в 1931 г. Большая часть ма-
териалов не опубликовано. Авторские
рукописи хранятся в Санкт-Петербург-
ском филиале Архива РАН и в Нью-
Йоркской публичной библиотеке”.

Итиччэтигэр, Иохельсон үгүс ахсаан -
наах үлэтэ, чинчийиитэ ситэ үөрэтиллэ
илик буолан тахсар.

Билиҥҥитэ Саха сиригэр Иохельсон
фонографка устубут 4 валигын эрэ куоп-
пуйата баар диир кыахтаахпыт.

2005 сыллаахха Саха республикатын
Норуоттар дьыалаларыгар уонна федера -
тивнай сыһыаннаһыыларга Департамена,
Россия Наукаларын Акаде миятын
Аҕыйах ахсааннаах Норуоттарын Про-
блемаларын Института, Герцен аатынан
Государственнай Педагогическай уни-
верситет Хотугу Норуоттар инсти туттара
холбоһон таһааттарбыт Иохельсон В.И.
“Юкагиры и юкагизированные тунгусы”

кинигэлэрин суолун батыһан 2015 сылга
Иохельсон “The Yakut” диэн ааттаах,
1933 сыллаахха Нью-Йорка английскай -
дыы тахсыбыт үлэтэ нуучча лыы тылынан
күн сирин көрдөр, киһи үөрүөх этэ.

2008 сыллаахха Э.К.Пекарскай,
В.Л.Серошевскай 150 сыллаах юбилей -
дарын республика киэҥник бэлиэтээбитэ.
Вице-президент Е.И.Михайлова дьаһа -
лынан улуустарга, Дьокуускай, Санкт-Пе-
тербург, Москва, Пултуска (Польша)
куораттарга научнай ааҕыылар, көрсү -
һүүлэр, конференциялар тэрил либиттэрэ.
Польша Россияҕа посола Ежи Бар Саха
сиригэр делегацияны салайан кэлэ
сылдьыбыта, Москваҕа Польша
посольствотын дьиэтигэр улахан көрсү -
һүүнү тэрийбитэ. Ол онно Польша про-
фессора Кучиньскайтан Иохельсон
сиэннэрэ Польшаҕа олороллорун исти -
битим. Баҕар, Таҥара биэрдэҕинэ, кэлин
кинилэри көрсөммүн махтал тылларын
этиэм диэн баҕалаахпын.

II. 1903 сыллаахха 
Орто-Халымаҕа Федор

Винокуровтан фонографка
уһуллубут сахалыы саҥа

туһунан

Россия биир биллэр-көстөр учуонайа,
наукаҕа киэҥ-куоҥ суолу-ииһи хааллар быт,
бары өттүнэн дэгиттэр киһи, Россияҕа гео-
графияны, этнографияны, антропологияны
научнай төрүккэ олоҕуран үөрэтиини тэ-
рийбит Анучин Дмитрий Николаевич
(1843-1923) сырдык аатын кытары саха
саҥатын фонографка буоскабай валикка
устуу быһаччы сибээстээх.

Ол курдук Анучин Д.Н. бэйэтэ суру-
йарынан, 1902 сыллаахха сахалары чин-
чийээччи, суруйааччы В.Л.Серошевс-
кайдыын кэпсэтиитигэр киниттэн
Халымаҕа олорор чукчалар, сахалар, ла-
муттар, юкагирдар хаартыскалара наада-
лар, онон биир эмэтэ хаартысканан
дьарыктанар киһитэ ыйан кулу диэн
көрдөспүт. Онуоха Серошевскай В.Л.
политическай сыылкаҕа бииргэ олорбут,
хаартысканан дьарыктанар Ян Строжец-
кайы ыйан биэрбит (Я.Ф.Строжецкай,
1893 сыллаахха Польша социалистичес -
кай партиятын төрүттэспит киһи, соц.пар-
тия биир салайааччыта – М.А.).

Ол кэннэ Анучин Д.Н. Ян Строжец-
кайдыын суруйсан, киниттэн хас да
хаартысканы ылбыт. 1903 сыл саҥатыгар
Ян Строжецкай хаһыаттан Анучин Д.Н.
салайар уопсастыбатыгар (ИОЛЕАЭ, Им-
ператорское Общество Любителей Есте-
ствознания, Антропологии и Этногра-
фии) музыкальнай – этнографическай
хамыыһыйа баарын билэн Анучинтан
фонограф ыытарыгар көрдөспүт: “В этом
отношении Колымский край представ-
ляет для комиссии огромный интерес, так

как здесь можно записать старинные рус-
ские песни, записанные в Нижне-Ко-
лымске первыми русскими поселенцами,
с весьма оригинальными напевами, а
также есть возможность собрать песни
якутов, ламутов, юкагиров и камлание
шаманов”. Ону таһынан Строжецкай,
кыаллар буоллаҕына, уһуллубут музы -
кальнай пьесаларда ыытарыҥ буоллар
диэн көрдөспүт: “... получить в этой глу-
ши фонограф и не иметь возможности по-
слушать европейской музыки было бы
слишком обидно”.

Хаһан да, ханна да буоларын курдук,
хамыыһыйаҕа харчы суох буолан, Ану-
чин Д.Н. бэйэтин харчытыгар Строжец -
кай көрдөспүтүн барытын атыылаһан,
нуучча, саха ырыаларын, ойуун
кыырыытын уһултар диэн сурук суруйан
ыыппытын кэннэ, 1903 сыл күһүнүгэр
Строжецкайтан, баґыылканы туттум ди-
эн махтал биллэрии кэлбит.

Эмиэ хаһан да, ханна да буоларыныы,
маҕаһыыннар фонограф сорох чааһын
олоччу да укпакка, сороҕун мөлтөх
хаачыстыбалааҕы олордоннор, эбиитин
быстар куһаҕаннык суулааннар фонограф
аадырыһыгар “сыккырыыр эрэ тыынна-
ах” тиийбит. Ол да буоллар Строжецкай
доҕотторунаан, ол иһигэр икки слесарнай
дьыаланы удумаҕалатар дьоннуун
аппараты син ханнык эмэтик үлэлиир
гына оҥорбуттар: “Можете себе пред-
ставить, с какой радостью после всех
этих злоключений мы прослушали при-
сланные нам арии и с каким восторгом
воспроизвели первую запись”.

Аны Анучин Д.Н. ыстатыйатыттан
ааҕыаҕы²: “Но кроме испорченного ап-
парата оказались и другие затруднения:
во-первых, неопытность записывающего,
для которого все это было новое дело; во-
вторых, трудность добиться толку от
местных жителей. В большинстве случа-
ев, - пишет Строжецкий, - они не пони-
мают, чего от них хотят, ломаются (“ко-
ва мы знаемъ; самъ знаешь, мы ни кова
не знаемъ”) или, если споют, то какую-
нибудь модную песню, привезенную не-
давно пришельцами из России. Надо ска-
зать, что Колымский край это непочатый
уголь и ждет своего собирателя песен.
Песни местного происхождения замеча-
тельно бедны по содержанию, на них как
бы лежит печать здешней жизни... На-
стоящее не вдохновляет людей, не дает
размаха фантазии, зато песни, привезен-
ные сюда первыми пришельцами, свято
хранятся, как заветы отцов, и передают-
ся из поколения в поколение конечно, с
перевранными словами и искаженным
смыслом. Мне удалось здесь слышать
песню о Скопин Шуйском, Малюте Ску-
ратове (записаны), о Стеньке Разине (за-
писано неудачно) и, что интереснее, спе-
тую былину про Алешу Поповича, как он
воевал с Тугариным Змеиновичем. В ви-
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ду вашего указания, что нам надо обра-
тить внимание на инородческие песни и
шаманство, я перестал увлекаться рус-
скими записями и перешел к якутским.

Действительно, я советовал г. Стро-
жецкому обратить больше внимания на
якутов, потому что, насколько мне из-
вестно, музыка и пение якутов изучены
еще менее, чем музыка других наших
инородцев, несмотря на целый ряд путе-
шествий, предпринимавшихся в эту се-
веро-восточную окраину с очень давних
пор.

Едва ли не единственный из прежних
наших путешественников Миддендорф,
уделил некоторое внимание пению и му-
зыке якутов. В своем путешествии он го-
ворит про якутов, что “эти жизнерадост-
ные наблюдатели природы готовы петь во
всякое время”.

Замечательно, что не только песни, но
и сказки по свидетельству Миддендорфа,
рассказываются якутами нараспев.

Сведения Миддендорфа о якутском
пении касаются по-видимому Вилюй-
ского округа Якутской области, относи-
тельно же более северного Колымского
округа той же области сведений в печа-
ти по этой части не имеется. Поэтому на-
блюдения сделанные г. Строжецким,
представляют тем больший интерес. Вот
что он рассказывает по этому поводу в
своих письмах: “я не мог найти певца, у
которого были бы сильный голос и уме-
ние петь: пока нашел такого якута, ис-
портил на опыты несколько валиков.

... Из затруднения вывел меня случай.
Я познакомился с Федором Винокуро-
вым. ...Он отличный сказочник, и я за-
писал несколько его песен.

Камланье я записывал на валиках, и
все вышли очень удачно. Насколько я
знаю, это первая запись якутского кам-
лания: у Иохельсона я слышал юкагир-
ское, но оно почему-то вышли хуже”.

Атын суругар Строжецкай: “Что ка-
сается камлания, то фонограф не может
дать полного представления о нем. Рупор
слишком мал и если человек поет в него,
то звуки бубна не попадают на мембра-
ну. При камлании бубен заглушает пение
и только окрики пробиваются во время
пауз, в фонограф наоборот, слышен толь-
ко слабый стук, который аккомпонирует
пению. Камлание и якутское пение пе-
реводил мне местный учитель Н.Н.Бе-
резкин. Он хорошо знает якутский язык,
но не в состоянии дать комментарий к пе-
реводу”, – диэн бэлиэтээбит.

Билигин Ф.Винокуров туойбут,
Строжецкай уһултарбыт, Березкин
суруйбут олонхотуттан быһа тардыыны
ааҕыаххайы²:

Песни якутов

1. Якутские былины (олонго)

Эрэйдээх буруйдаах Эр Соҕотох 
баара эбит,

Дьэ бу киһи туран дьахтар көрдүү 
бардаҕа үһү.

Дьэ бу ыллаатаҕа үһү, үчүгэй аҕаннык:
Астыйбыт астаах Аар Тойон Аҕам 

бырастыый доҕоор буоллун,
Күрэҥсийбит астаах Күбэй Хотун 

ийэм бырастыый буоллун,
Үрүлүйэн ииппит үрүҥ сүүрүгүм 

бырастыый буоллун,
Харалыйан ииппит хара сүүрүгүм 

бырастыый буоллун,
Бу баран мин киһи буолан баран
Тэллэхпэр сытар тэҥнээхпин 

көрдүү бардым,
Хоойбор сытар холоонноохпун 

көрдүү бардым доҕоор,
Сахатытар саҕа баара дуу,
Киһи буолар кэскил баара дуу,
Оҥтор (онтуор) оҥоруу баара дуу,
Өлөр өлүүтэ баара дуу,
Бэргэһэ быатын саҕа бэрди 

булбатым диибин,
Үтүлүк быатын саҕа үтүөнү 

булбатым диибин.
Күүстээх үөһээ күүстээҕи 

көрдүү бардым.
Үс хардаҕас маһы охтон кэбистим,
Онтукам кэлиэхпэр диэри 

убайаргын кубулутума,
Тоҕус сүһүөхтээх чаҥ олгуйбар.
Тоҕус сүөһүнү күөстээн кэбистим.

(Олоҥхо салгыыта уонна атын
матырыйааллар сыһыарыыга бааллар.)

Ян Строжецкай сахалыы саҥаны усту-
бута 2008 сыллаахха тахсыбыт Пекарскай
тылдьытыгар баарын бэлиэтээн ылбы-
тым. Пекарскай Э.К. ахтыытыгар 1924
сыллаахха ыам ыйын 3 күнүгэр Мид-
дендорф, Маак, Строжецкай суруктарын
эрэйинэн ааҕарын туһунан баар.
Арааһата, бу үөһэ ахтыллар олоҥхону
Эдуард Карлович ааҕан баран бэйэтин
тылдьытыгар:

“Сайын буолла диэн сабаанынан
биллэҕэ үһү”- диэн Эр Соҕотохпут
айаныттан “сабааннаан” – тылы быһаар -
быт. Пекарскай тылдьытын 2 томугар
көрөбүт: “Сайын буолла диэн сабаанынан
биллэҕэ үһү” – о наступившем лете узнал
он, значит, по дождливой погоде (по жа-
ре) говорят. Строж.”.

“О применении фонографа к этно-
графии и в частности о записи шаман-
ского камлания в Средне-Колымске Якут-
ской области (с приложением якутских
песен с фонографическими записями
Я.Строжецкого (снятых с валиков
А.П.Масловым)” диэн Анучин Д.Н. 1911
сыллаахха таһаарбыт үлэтин салгыы
көрүөххэйиҥ:

“Как известно, якуты говорят на тюрк-
ском языке (притом более древнем и чи-
стом, чем татары, турки и т.д.); татары и
башкиры, сосланные в Якутскую область,
обыкновенно уже через полгода выучи-
ваются говорить плавно и бойко по-якут-
ски; для русского же нужны для этого го-
ды. Главное затруднение – фонетика; осо-
бенно трудно носовое “нг”. Трудно так-
же усвоить грамматические формы, упо-
требление падежей, отношение частей
речи между собой. Особенно труден язык
песен, былин, так как в них встречается
много старинных, неупотребительских
выражений и особенных оборотов”.

Мысль бывает с отзвуком, слово с
украшениями, говорят якуты. Красноре-
чие у якутов в большом уважении; они
любят также песни, хотя хорошие певцы
встречаются не часто. Из песен есть муж-
ские и женские, героические, любовные,
игривые, описательные, шаманские и т.д. 

Некоторые певцы производят сильное
впечатление: “поет, словно сердце из
груди вынимает”, былины (олонхо) по-
вествуют о приключених древних бога-
тырей, их имеется несколько видов”.

Анучин Д.Н. ыстатыйатын бэлэмни-
ир кэмигэр фонографка суруллубут ма-
тырыйааллары музыкальнай-этногра -
фическай хамыыһыйа чилиэнигэр А.Ма-
словка ырытыыга биэрбит. А.Маслов “К
напевам якутских песен” ыстатыйатыгар
бу курдук суруйар: “Из доставленных мне
для перевода на ноты двенадцати валиков
записей собственно якутских (не рус-
ских) напевов я мог остановиться только
на четырех, пригодных для перевода на
линейные ноты, как содержащих в себе до
некоторой степени мелодический эле-
мент.

Взятые мною четыре напева пред-
ставили большую трудность для перево-
да на ноты. Трудность перевода уве-
личивалась незнанием языка, что и за-
трудняло разобраться как в ритмике, так
и в деталях звуковых последований и да-
же в интонации; потому перевод свой на
ноты я смогу считать только приблизи-
тельно.

Однако с большой определенностью
мне удалось установить форму пения.
Так, в номере 1 с начала до конца повто-
ряется все один и тот же короткий напев,
с одинаковыми заключениями с ферма-
той, изменяяя лишь интонацию его, до-
ходящую до подобия трели в интервал
терции. “Олонго” номер 2 почти весь со-
стоит из трелеобразных фигур лишь, в
двух местах прерывается мелодической
фигурой. “Олонго” номер 3 несколько бо-
лее мелодичен, чем два предыдущие, и на
них не походит, потому что имеет более
определенную интонацию и даже харак-
терную мелодию. Номер 4 собственно ме-
лодического значения не имеет – как зву-
коподражание.
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Песни казаков интересны с точки зре-
ния содержания, чем музыки”.

Уопсастыба мунньаҕар дакылаатын
ааҕарыгар Анучин Д.Н. маны таһынан
былыргы нуучча ырыаларын иһитиннэ -
рэрин кэмигэр Е.Э.Линева көмөтүнэн
хору ыллаппыт.

Ити курдук, ХХ үйэ саҥатыгар Орто-
Халыматтан Москва куоракка буоскабай
валик нөҥүө Ян Строжецкай устуутугар
олохтоохтор ырыалара барбыттар:

Саха казактарын ырыалара: 1) Скопин
Шуйский; 2) Степка Разин; 3) Черный во-
рон; 4) Что на дуб; 5) Вечер добрый мо-
лодец; 6) Почто, Ванюшка не весел?; 7)
Свадебная; 8) Шуточная; 9) Скопческий
распев.

II. Сахалар ырыалара: 1) Якутская
былина; 2) Шаманские заклинания: а) вы-
зов верхних духов; б) вызов нижних ду-
хов; в) шаман проклинает духов; г) пе-
реводчик духов.

III. Кумысовая песня.
IV. Нууччалар сахалыы маннык ыл-

лыыллар: а) Стенька Разин. Ноты; б)
Скопин Шуйский; в) Черный ворон; г)
Тюремная.

V. Духовнай ырыалар: а) В пещи ог-
ненной; б) Чужие есть блажен; в) Вос-
кресь из гроба; г) Днесь благодать; д) Не-
известного содержания. Нуучча Литера-
туратын институтун фонограммархивы-
гар: “Коллекция № 032. Собиратели Ану-
чин Дмитрий Николаевич и Ян Стро-
жецкий. Записи выполнены в 1903 г. На
восковых валиках (фонографических ци-
линдрах) от якутов. Коллекция передана
из Музея антропологии и этнографии в
1931 г. Расшифровки материалов
опубликованы”, – диэн быһааран суруй-
буттар.

Архыыпка баар коллекциялар кылгас
характеристикаларыгар: “Коллекция №
032 (записи Анучина Д.Н. и Я.Строжец-
кого от якутов) представлены одна запись
олонхо и шаманское камлание”, – диэн
сурулла сылдьар.

Көрөрбүт курдук фонограммархивка
Строжецкай устубут I, III, IV, V пууннарга
этиллэр ырыалара суохтар.

Э.Е.Алексеев кандидатскай үлэтигэр
саха ырыатын туһунан суруйарыгар эмиэ
бу эрэ архыыпка баар Иохельсон, Стро-
жецкай устуулара ахтыллаллар.

Атын устуулар суохтар. Арааһата
Кунсткамера, Россия Наукаларын Акаде -
миятын Санкт-Петербургдааҕы филиа -
лын архыыптарыгар көрдөөтөххө баҕар
туох эмэ эбии көстүөн сөп буолуо. Эмиэ
эбии ыйытык эрэ үөскүүр.

Түмүк

1. Российскай наукалар академияла-
рын Нуучча Литературатын институтун
фонограммархивыгар сахалар саҥалара,
оло²хоттон толоруулар, алгыстар, тойук-

тар, ойуун кыырыылара 029, 032, 035, 268,
449, 469, 491, 492, 493, 513, 518
нүөмэрдээх коллекцияларга бааллар эбит,
ол иһигэр 36 олоҥхоттон быһа тардыылар.
2 олоҥхону “объемные записи” диэн
бэлиэтээбиттэр. Бу хайысхаҕа улахан
үлэни Эдуард Ефимович Алексеев ыып-
пытын, кини элбэх устууну хаалларбытын
тоһоҕолоон бэлиэтиэххэ сөп.

2. Бу күҥҥэ биллибитинэн, Иохельсон
В.И. уһултарбыт 30 фонографическай
цилиндриттэн 4 цилиндр куоппуйата ба-
ар. Ян Строжецкай Анучин Д.Н.
көмөтүнэн ыйыытынан-кэрдиитинэн
устубут 21 араас ырыаларыттан, устуу-
ларыттан 4 валик копията, ол эбэтэр
Федор Винокуров “Эр Соҕотох”
олоҥхоттон быһа тардыыта уонна кини
ойууннааһына эрэ баар.

Ол да буоллар:
а) Саха сиригэр ааспыт үйэ саҥатыгар

саха саҥарбыт саҥата Нуучча
Литературатын институтун көмөтүнэн
киэҥ эйгэҕэ иһиллэр кыахтанна. Копия-
лар Саха Федеральнай университетын
Олоҥхону чинчийэр-үөрэтэр институтун
архыыбыгар киирдилэр.

б) Олоҥхону бары өттүнэн үөрэтэр,
интэриэһиргиир дьоҥҥо Федор Виноку -
ров толорбут олоҥхотун, ырыаларын тыл-
лара Университекка кэллилэр.

Онтон Федор Винокуров аата-суола
биир маҥнайгынан олоҥхону фонографка
толорооччу быһыытынан ааттаныа
турдаҕа.

Олоҥхону музыкальнай айымньы
быһыытынан, хайдах толороллорун
үөрэтиигэ биир туспа матырыйаал
буолуоҕа.

в) Кылгас кэмҥэ үөрэтиллибит,
булуллубут матырыйааллары көрдөххө
ыйытык быдан элбэх курдук.

Арай биир уоскутар, фонограф нөҥүө
оччотооҕу өбүгэлэрбит саҥаларын,
ырыаларын-тойуктарын, олоҥхолорун,
дьон буоллахтарына, биһигини иһиттин -
нэр диэн толордохторо.

Саҥа нөҥүө бэйэлэрин өйдөрүн,
санааларын XXI үйэҕэ ыыттахтара.

Киһи махтаныан эрэ баҕарар: Ио-
хельсон В.И., Анучин Д.Н., Строжецкай
Я., Федор Винокуров, Березкин Н.Н. сыр-
дык ааттарыгар. Нуучча Литературатын
институтун үлэһиттэригэр, маны
барытын харыстаан, көрөн-харайан илдьэ
сылдьар дьоҥҥо. Сэрии кэмигэр фоно-
графическай цилиндирдэр (буоскабай
валиктар) түүнүк буолан суруллуулар
олоччу буорту буола сыспыттарын
быыһаабыттар. Билигин да үлэлэрэ хара
баһаам быһыылаах.

Искусствоведтар Владимир Харлам-
пьевич Иванов, Зинаида Ивановна
Унарова-Иванова Иохельсону үйэтитии -
гэ, чинчийиигэ улахан, киэҥ да үлэни
ыыппыттар эбит. Кинилэргэ эмиэ сыла-
ас махтал тылларын этэбин.

Дьиктитэ баар, фонограммаҕа
уһуллубут (көстүбүтүнэн) матырыйаал -
лар: “Чурупча”, “Эр Соҕотох” олоҥ -
холортон саҕаланнылар. Сыыспат бу-
оллахпына, бу сарсыарда Иохельсон,
ахсынньы ый 8 күнүгэр 110 сыл анараа
өттүгэр Родчевоҕа олоҥхону уста бараары
туран эрдэҕэ буолуохтаах...

Ахсынньы ый 8 күнэ,
02 чаас 30 мүнүүтэ.

2011 сыл. Дьокуускай куорат.

Туһаныллыбыт архивнай 
докумуоннар

ФА ИРЛИ. Колл. 29.
ФА ИРЛИ. Колл. 32.
ФА ИРЛИ. Ф.23. п.61.
Государственный архив Иркутской

области (ОГУ ГАИО), ф. 293, оп. 1, д. 111
(20 оц), лл. 244, 244 об. 

Государственный архив Иркутской
области (ОГУ ГАИО), ф. 293, оп. 1, д. 475
(64 оц), лл. 1-31 об.
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Ахсынньы 25 күнүгэр Москваҕа
Быыстапка саалатын Көстүүнэй ол-
буоругар Саха сирэ Россия састаа-
быгар киирбитэ 380 сылын
бэлиэтээн ыытыллар «Саха сирин
күннэрин» чэрчитинэн Саха театра
Өксөкүлээх Өлөксөй «Ойуун түүлэ»
испэктээкилин бастакы көрдөрүүтэ
буолуоҕа.

«Ойуун түүлэ» Өксөкүлээх
Өлөксөй суруйууларыттан, Саха
литературатыгар даҕаны ураты
миэстэҕэ турар улуу айымньы. Ол да
иһин омук суруйааччылара
Кулаковскайы Саха Нострадамуһа
диэн ааттаатахтара. Айыы-намыһын
ойуун түүлүгэр Хомпоруун хотой
кыыл буолан киҥкиниир киэҥ халлаан
килбиэннээх курбуутугар көтөн тахсан
аан дойдуну анааран көрөр. Онон
айымньы куйаар хабааннаах киэҥ
туоналаах, аан дойду таһымнаах дирин
ис хоһоонноох. Ааспыт үйэ саҥатын
онус сылларыгар  суруллубут ойуун
көрүүлэниитин сүрүн ис хоһооно аан
дойду атыйахтаах уу курдук айманан,
омук-омук быыһанар сир булаары
үтүрүйэр түгэннэригэр саха норуо -
тугар өлбөт-сүппэт суолу ыйан-
сүбэлээн биэрии. Аҕыйах ахсааннаах
омук тыын боппуруоһа - өлүү-сүтүү,
симэлийии куттала - ханнык да кэмҥэ
сүппэтин, онон аҕыйах ахсааннаах но-
руот тыыннаах хаалар суолун мэлдьи
саныы, илдьэ сылдьыахтааҕын сана -
тар. Сэрэтэр, сүбэлиир уонна алгыс -
тыыр. Онон айымньы билиҥҥи кэмҥэ
хаһааҥҥытааҕар даҕаны суолталаах. 

«Ойуун түүлэ» айымньыны Саха
литературатын төрүттээбит Алексей
Кулаковскай саха норуотугар хаал-
ларбыт кэс тылын, биитэр норуот
муудараһын суруйан хаалларбытын
курдук ылыныллар. Сүдү суруйааччы
ойуун көрүүлэниитинэн, суруйалла-
рын курдук, аан дойду бастакы сэрии -
тин эрэ буолбакка, Аҕа дойду иккис сэ-
риитин эмиэ, онтон да инники
буолуохтааҕы өтө көрбүт курдук.
Кулаковскай «Ойуун түүлэ» айым-
ньытын кытта быйыл суруллубута 100
сылын туолбут «Интеллигенцияҕа
суруга» кэлэр көлүөнэҕэ туһаайыллар
кэс тыллаах буолан тематынан, сүрүн
ис хоһоонунан дьүөрэлэһэр.

Кэнники кэмҥэ Саха театрыгар но-
руот киэн туттар чулуу дьонун өйүн-
санаатын кэнэҕэс ыччакка тиэрдэр,
оҥорбут дьыалаларын үйэтитэр уонна
кинилэр ааттарыгар сүгүрүйэр сыал -
лаах туспа хайысха үөскээтэ. Ити
хайысха норуот кутун-сүрүн, духуобу -
наһын өрө көтөҕөр, сомоҕолуур, но-
руот сиэрин, сирдьит тускулларын
араҥаччылыыр. Норуот норуот
буоларыгар, ордук өрөбөлүүссүйэ
дьалхааннаах кэмигэр, норуот бэйэтин
салайынар боппуруоһун быһаарсар
күчүмэҕэй кэмнэригэр улахан
оруоллаах сүдү дьоммут туһунан театр
сценатыттан элбэх билбэт, сырдатыл-
лытатах история кэрчиктэрэ кэпсэнэр
буолбуттара. П.А. Ойуунускай, М.К.
Аммосов, А.Е. Кулаковскай, А.И.
Софронов, В.В. Никифоров-Күлүм -
нүүр, бырааттыы Ксенофонтовтар
уо.д.а. ааттарын кытта сибээстээх,
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кинилэр үлэлэрин, олохторун  туһунан
билиҥҥи кэм көрүүтүнэн дьоһуннаах
спектакллар айыллан тахсыбыттара.

Саха театра «Ойуун түүлүн» 1997
сыллаахха туруора сылдьыбыта. Ре-
жиссер Андрей Борисов театр бары ар-
тыыстарын кытыннаран, туох эрэ сүдү
кистэлэҥи этэн эрэрдии сахалыы
тэтиминэн көрөөччүнү соһута сөх -
төрбүтэ. Поэт Орто дойдуну ойуулуур
эргимтэ тас өртүгэр туран аан дойдуну
анааран көрөр. Сцена кэтэҕэр ыйам-
мыт Саха сирин картатын курдат поэт
муударай сирэйэ көрөөччүлэри
үөһэттэн одуулуур. Сэрии, өлүү-сүтүү,
аччыктааһын – холоруктуу ытыллар
кэм-кэрдии тыйыс дьайыылара… Тыл,
хамсаныы, сценография – бары биир
тэтимҥэ бэринэллэр. Эмиэ да түүл,
эмиэ да илэ. Поэт буолбут, буола турар,
буолуохтаах быһыыны-майгыны аас -
пыт, билиҥҥи, кэлэр кэм нөҥүө өтө
көрөн олорон өбүгэ сүбэтин дьиппи-
эннээхтик хатылыыр. Кини тыллара
көрөөччү этин сааһын арыйан киирэн
куйахатын күүрдэр сүдү күүстээхтэр. 

Саха театра быйылгы сезонун
классикаҕа анаата. Онон Саха театра
А.Кулаковскай «Интеллигенцияҕа су -
ругун» 100 сылыгар дьүөрэлээн
«Ойуун түүлэ» айымньытын ыччакка
туһулаан туруорара Саха классигын
өлбөт-сүппэт нэһилиэстибэтигэр сүгү -
рүйүү кэриэтэ. «Ойуун түүлүн» би -
лиҥҥи туруоруута эдэр режиссер кө -
рүүтэ. Режиссер Руслан Тараховскай
поэманы муусука нөҥүө көрөбүн диир. 

Саха театрын сценатыгар быйылгы
театральнай дьыл бастакы репетицията

буола турар. Саха түөрт эркиннээх
балаҕанын уҥа өртүгэр көмүлүөк оһох
уота умайар, ол кэннигэр хомусчут
кыыс (Иванида Бугулова), кырым -
паһыт уол (Прокопий Сыроватскай)
олох маска олороллор. Хаҥас диэки
«Чолбон» рок-бөлөх музыканнара
бүрүүкээн олороллор. Дьэ, бу кыараҕас
балаҕан иһигэр, режиссер толкуйунан,
үс ойуун XIX, XX, XI үйэлэр
былдьаһыктаах кэмнэрин оонньо -
туохтара. Айыы-намыһын ойуун –
Герасим Васильев дүҥүрүн охсоот кэп
туоммутунан барар. «Гулун», «Эрэл»
үҥкүү ансамбыллара ааспыт, билиҥҥи,
кэлэр кэмнэр араас быһылааннарын:
айылҕа саахалланыытын, иэдээннээх
сэриини, омук-омук атааннаһыытын
муусука доҕуһуолунан хамсанан
көрдөрөллөр. Орто дойду улахан ань-
ыыта – баламаттык байыы, икки
атахтаахтан былааһынан, батталынан
чорбойо сатааһын. Аан дойду халыҥ
харчылаахтарын, бараммат былаас -
таахтарын көрдөрөр Баай – Инно -
кентий Дакаяров кыыһын Айыынаны
(Наталья Корякина) кэргэн биэрэн, ол
аата кыыхын дьылҕатын толук биэрэн
баайын хаҥатар, былааһын үрдэтэр
санаалаах. Орто дойду Ойууна – Ва-
силий Борисов хотой кыыл буолан
көтөөрү дүҥүрдээх былаайаҕынан
күпсүнэн барар. Кини орто дойду
мөккүөрүн күүһүнэн, сэриинэн улары -
та сатаан сылайбыт корүҥнээх. Тиһэ -
ҕэр ойуун идэтиттэн аккаастанар.
Онуоха улуу Кутурҕан – Степанида
Борисова «икки атахтаах өрөгөйө
өйүгэр» буоларын туһунан тойуктаах

кэлэн Орто дойду Ойуунун илдьэ
барар. Эргэ саҥанан солбуллар кэмэ
үүнэр… Бу кыра балаҕан иһигэр кэлэр
кэм Ойууна – Александр Борисов
айылҕа саахалынан, икки атахтаах
эрэйинэн-муҥунан эттэнэн, үөскээн-
төрөөн тахсыахтаах. Омук толкуйунан
саҥа кэм сирдьитэ үүнүөхтээх. Өбүгэ
өйө уһуктан саҥа итэҕэлгэ аҕалыах -
таах…

Сахалыы тойук Александр Ильин
рок-дьүһүйүүтүнэн доҕуһуолланар
буолан оонньууну көрөөччү муусука
дорҕоонун сырса саха балаҕаныттан
быдан тэлэһийэ айанныыр. Спектакль,
суруллубутун курдук, эмиэ алгыһынан
түмүктэнэр.

Режиссер Руслан Тараховскай театр
билиҥҥи кэмин биир сүүрээнин –
перформанс – көмөтүнэн туруорбут
спектакла эдэр ыччаты бүгүн эмиэ
тиийэн кэлбит глобализация - тыын
боппуруоска болҕомтолорун ууралла -
рыгар ыҥырар. Кулаковскай кэс тыла
үйэлэри уҥуордаан ыччакка, норуокка
бүгүн эмиэ дорҕоонноохтук иһиллэр.
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Впоисках сведений о якутских
эмигрантах я работал в архивах
Владивостока, Харбина, Шэнь-

яна (Мукден), где побывали и прожи-
вали наши соотечественники. В этих ки-
тайских городах мало, что осталось от
русской колонии построившей КВЖД и
ЮМЖД. Разве что торговые центры
«Чюлинь»  и «Цюлинь» в Харбине, на-
звания которые были производными от
имени их бывшего хозяина Ивана Яков-
левича Чурина, уроженца Благовещен-
ска, владельца чаеразвесочных, табач-
ных фабрик, судоходной компании на
Амуре и Сунгари, в свое время обеспе-
чившего чаем и табаком все окраины Си-
бири и Дальнего Востока до Камчатки
и Чукотки.

Сначала, когда ехал в КНР, у меня
было такое чувство, будто еду в Майю
или в Чурапчу, в милиции наведу справ-
ки – и тут же мне все укажут!.. Но не тут-
то было! С каждым пыл оптимизма уга-
сал.  В архивах провинции Хэйлуцзян
только-только начали упорядочивать
поток архивных документов. Я напрас-
но корпел над бумажным скопищем,
где вперемежку хранились бухгалтер-
ские отчеты каких-то мелких фирм и
протоколы заседаний отделений Рус-
ской фашистской партии.

Листая справочник «Весь Харбин»
за 1927 г. нашел адрес «Якутского тор-
гового товарищества», дальше имена,
адреса, даже телефоны Г.В.Никифорова,
Г.М.Кузьмина, Г.С.Ефимова. Н.И.Оле-
сова, Н.А.Аверенского. И настолько об-
радовался, что даже выбежал на улицу
(видимо хотел пойти по этим адресам!),
Увы, на улице к действительности меня
вернул шум совершенно чужого города
Харбина  1998 года! Больше ничего на-
поминающего о наших земляках. Очень
много ценных документов, в особенно-
сти православной церкви, были уни-
чтожены  в годы «культурной револю-
ции». 

Я обратился за помощью к коренным
русским харбинцам. От некогда много-
численной русской колонии Харбина
тогда оставалось в живых 16 измучен-
ных жизнью стариков. Они по воскрес-
ным дням собирались в Покровском
храме. Это было единственное место в
шестимиллионном Харбине, где они
причащались к богу, отводили свою ду-
шу, вспоминая о цветущем «русском
Харбине». 

За какие-то пять лет многие из них
ушли в лучший мир. Не стало их старо-
сты Мятова Михаила Михайловича, ин-
теллигентного светлого человека, круп-
ного специалиста по злакам, полной ме-
рой хватившего все тяготы китайской
каторги. Нет Владимира Андреевича
Зинченко, богатыря гренадерского ро-

ста, служившего надежным щитом не-
мощных стариков от беснующихся хун-
вэйбинов. Нет отца Григория, воспи-
танника архиепископа Мелетия (о ком
помнит и наша Якутия), единственного
китайца, который протянул руку помо-
щи русским харбинцам в самые трудные
времена гонений. 

День встречи с коренными харбин-
цами у меня как раз совпал с  Днем Свя-
той Троицы. Церковный хор состоял  из
трех певчих: Михаила Михайловича
Мятова, 93 летней Нины Афанасьевны
Давиденко, бывшего экономиста судо-
ходной компании Чурина, несмотря на
свой преклонный возраст и 25 лет тюрь-
мы, каторги не потерявшей своей бла-
городной красоты, высокой, статной и
Валентины Павловны Хан Ми Син, пре-
подавателя русского, английского, фран-
цузского языков Хэйта (Хэйлуцзянско-
го университета), бывшей танцовщицы,
пианистки и «английской шпионки»,
15 лет отсидевшей в одиночной камере
китайской тюрьмы. Что удивительно,
они все трое, будучи детьми, пели в цер-
ковном хоре этого самого Покровского
храма. Когда они пели псалмы хриплы-
ми, старческими голосами, мне почуди-
лись звонкие детские голоса с клироса…

Приняв меня сначала за «китайско-
го провокатора», они даже не пожелали
со мной общаться. Только упоминание
имени правящего владыки Мелетия,
служившего у нас до 1916 г. епископом
Якутским и Вилюйским меня немнож-
ко приблизило к их обществу. Наконец,
поверив, что я не провокатор, а якутский
исследователь, они раскрыли свою ду-
шу и дали весьма ценные советы для
моих поисках.

Владивостокский архив в основном
располагал только делами выходцев из
Приморья. Единственное, мне там уда-
лось уточнить, что  интересующие ме-
ня документы могут находиться в архи-
ве УФСБ Хабаровского края. 

В Хабаровске с помощью тогдаш-
него представителя нашей республики
Артема Пантелеймоновича Слепцова
получил разрешение работать в архивах
УФСБ Хабаровского края. Получив до-
пуск к фондам Бюро по делам россий-
ских эмигрантов в Маньчжурской им-
перии (БРЭМ), я уже конкретно узнал
где, какие документы хранятся и куда
обратиться.

С очень многих документов был
снят гриф «секретности» и они переда-
ны в Государственный архив Хабаров-
ского края (уж лучше б они не рассек-
речивали, таким образов все документы
находились бы в одном месте, а так
приходилось мотаться по двум адре-
сам!).

И наконец мои долгие поиски начи-
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нают давать кое-какие плоды - в описях
попадаются фамилии, имена отца и сы-
на Никифоровых. Сколько было лжи, до-
мыслов о судьбе этих двух человек, за-
брошенных бурей революции в чуже-
дальние края. Я держу в руках личные
дела якутского купца-миллионера Гав-
риила Васильевича Никифорова-Маннь-
ыаттаах уола и его сына Анатолия Гав-
рииловича Никифорова. Слухи это –
одно, а документ есть документ! С тре-
петом открываю папку. На меня с по-
желтевшей фотографии (как будто с от-
тенком презрения «Что нашел да?»)
смотрит пожилой якут.

Итак знакомимся: «ДЕЛО 53 Шифр
970-ДРН От 13 сентября 1938 года. Фа-
милия, Имя, Отчество Никифоров Гав-
риил Васильевич

№ паспорта не имеем  жив. японс.к
конц.

В разделе «Общие сведения» указал
место рождения Якутская область г.
Якутск. Вероисповедание Православ-
ный. Подданство и национальность Рус-
ский эмигрант (Якут) Настоящая про-
фессия и специальность Коммер-
сант.Точный адрес St/ Kakakashi (за-
полнено другой рукой. Станция Кака-
каши – курортная зона, недалеко от
Дайрена, быашего Дальнего – авт.)

Когда и откуда прибыл в Маньчжу-
рию из Якутской области  чрез остров
Сахалин. Японии 1922 года. Семейное
положение Жена Надежда Петровна,
75 лет. Знание иностранных языков
(какой и в какой степени) ни какой. Име-
ется ли какое-либо имущество нынче ку-
пил на станции Какакаши. Дохода нет

Бытность под судом или следствием
(подробно) никогда в жизни.

Раздел «Общественно-политические
сведения». Политическое убеждение
Монархист. Что делал и где служил до
1914 года Торговал г. Якутске. до 1917
года то же самое. До 1922 года до 1919
года торговал в Якутске, дальше был в
тайге Приморской области. Что делал
и где служил до настощего времени
Живу в Мукдене безвыездно. Ничего не
делаю. В каких политических организа-
циях состояли и состоите не состоял и
не состою. В каких общественных, бла-
готв. религиозных и  др. организациях
состояли и состоите не состою.

На вопрос «Не имели ли советский
паспорт и не подавали ли заявление о
желании вступить в сов. подданство от-
вечает конкретно  не имею и не желаю
иметь.

Ордена и знаки отличия. Граждан-
ские. 1) серебряная медаль, 2) золотая
медаль, 3) золотая медаль на груди, 4)
золотая медаль на шее, 5) серебряная
медаль на шее и несколько юбилейных.

Более подробно заполнил раздел

«Гражданский и общественный стаж.»
Какие занимал должности, в каком ве-
домстве, где и когда. С 1891 г. до 1898
года был церковной старостой 1-го
Тыллиминскаго Мих. Арх. Церкви,  два
трехлетия. С 1901 г. по 1913 года был
гласным Якутской городской думе, три
четырехлетия, С 1905 г8ода по 1917 год
был старостой в Якутском кафедраль-
ном соборе, три трехлетия. Выслужил
золотую медаль на шее и мундир с шпа-
гой и шапкой шестого класса по табе-
лю рангов. Состоял членом учетной ко-
миссии Государственного, Русско-Ази-
атского и Городского банков со дня их
основания. С 1910 года по 1917 год был
членом родительского комитета жен-
ской гимназии г. Якутска. Состоял пред-
ставителем от мирян, от  якутской на-
ции в областном духовном съезде. Со-
стоял представителем от восточной
волости в областном и уездном съездах.
И много мелких благотворительных уч-
реждений и организаций.

Поскольку БРЭМ напрямую подчи-
нялся военной миссии Квантунской ар-
мии, т. е. японской военной разведке, ви-
димо анкета заполнялась японцем не
очень хорошо владеющим русским язы-
ком. Хотя Никифоров о своем образо-
вании пишет «домашнее», но написан-
ные его рукой документы, которые по-
падались мне, были весьма грамотны.

На анкетах других эмигрантов не
хватало места для ответов, как сами
убедились, ответы «русского эмигранта
(якута)» отличаются краткостью и ла-
коничностью, что характеризуют
Г.В.Никифорова как волевого и прямо-
го человека. И все же, даже по таким
кратким ответам можно узнать очень
многое об этом человеке.

В самом конце характеристика 3-го
отдела (контрразведка) БРЭМ.

«Никифоров Гавриил Васильевич.
Бывш. Якутский миллионер, купец !-й
гильдии. Финансировал повстанческое
движение Якутии против большеви-
ков. После поражения бежал в Японию.
В Харбине жил по адресу Коммерческая
улица, 10. Торговал пушниной. Руково-
димое им «Якутское торговое товари-
щество» обанкротилось в связи с ма-
хинациями советско-британской пуш-
ной компании «Рылов-Лесников». После
чего Никифоров с семьей переезжает  в
Мукден по адресу  Чисто дори 35, за-
нимается мелкой торговлей. Когда
обанкротился Русско-Азиатский банк,
«сгорели» все его сбережения. После
этого ничем не занимается. В Дайрене
на станции Какакаши имеет три дома,
два которых арендует.

Старшего сына Василия убили в

1919 году в Тобольске. В Советском
Союзе остались жена Мария Петровна,
дети Аркадий, Иван, Елена, Лариса. В
эмиграцию взял младшего сына Анато-
лия. В Харбине женился на русской жен-
щине из Вятской губернии. Сын Ана-
толий работает охранником в Дайрен-
ском вагоностроительном заводе.

Никифоров Г.В. в политических пар-
тиях не состоит, связей порочащих не
имеет.

Начальник отделения Бюро 
СЕМЕНОВ

Секретарь ИМШЕНЕЦКИЙ  
От 22.1У-1940 год. Дайрен»

К моменту заполнения данной справ-
ки из большой семьи Никифорова на
территории СССР в живых оставались
его жена Мария Петровна и средний сын
Иван. Мария Петровна жила в Иркутске
у младшей дочери Ларисы. Похоронив
всех, кое-как вернулась на родину. По-
биралась. Дочь состоятельных родите-
лей, жена щедрого миллионера, всю
жизнь прожившая в роскоши, ослепшая,
потерявшая всех родных  женщина умер-
ла в голодную зиму 1942 года. А Иван
«сын контрреволюционера, эмигранта»
с ярлыком «японского шпиона» до 1956
года находился в лагерях ГУЛАГа.

При дальнейшей встрече с корен-
ными харбинцами я спросил. Почему в
анкетах, даже евреи, в графе нацио-
нальность пишут «русский!»? На что Ва-
лентина Павловна Хан Ми Син ответи-
ла:- А потому что все мы в Харбине и та-
тары, и  буряты, и якуты были россия-
нами  - русскими людьми!..

Находка личного дела Г.В.Никифо-
рова-Манньыаттаах уола в корне изме-
нила весь ход моей поисковой работы.
Появилась уверенность, а главное под-
держка людей, которым не безразлична
история не по своей воле оказавшихся на
чужбине.

Использованная литература.

1. Справочник «Весь Харбин» за 1927
год.

2. Журнал «Заря» - Харбин, 1930,
1931, 1932, 1933, 1934, 1935

3. Журнал «Рубеж» - Харбин, 1936 
4. Журнал «Хлеб небесный» - Харбин,

1931, 1932, 1933 г.г.
5. Хабаровскмй государственный

краевой архив, ф. 830, оп. 3, д. 42192.
Личное дело Никифорова Г.В.
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«ЯКУТТАР» БАРАХСАТТАР

Кытайга олохсуйбут сахалары бу-
лаары ма²най 1993 сыллаахха оччо-
тоо±у Саха Республикатын тас сибэ-
эстэргэ министрэ Виталий Петрович
Артамонов тэрийиитинэн драматург,
тележурналист Семен Ермолаев, СГУ
преподавателэ, историческай наука
кандидата Анатолий Афанасьевич
Алексеев, историческай наука канди-
дата Лилия Иннокентьевна Виноку-
рова буолан бара сылдьыбыппыт. Оч-
чолорго «дьиикэй рынок» айбардаан,
дойду μрдμнэн бμттμμн хааґы да сала-
маат буолан турар кэммит этэ. Ол ор-
дук ырылхайдык тимир суолугар уонна
кыраныысса чугаґыгар кістірі. Тимир
суолугар чуолкай график диэн суо±а.
То±ус сорунан билиэт атыылаґан, Чи-
таттан Забайкальскайга айаннаан ис-
тэхпитинэ тμμн ханнык эрэ станция±а
ыґыы-хаґыы ытыалаґыы бі±і,
Вагоннар үрдүлэринэн, истэри нэн-
тастарынан сырсыаккала һыы бөҕө бу-
олла. Баара-суо±а биллибэккэ купе ис-
тиэнэтигэр сыґыарыллан турбут ре-
продуктор сμрдээх улаханнык то±о
барда: «Купе±ытыттан тахсыма²!» Он-
нук μлμгэргэ ким бэйэлээх тахсыа баа-
рай? Ылы-чыа ньимийэн сыттыбыт.

Аны Кытай кыраныыссатыгар тии-
йэн биир моґуокка ыллардыбыт.
«Эйиэхэ народнай депутакка анаан ви-
зата суох паспоры биэрдибит» - диэн
улаханнык і²нін биэрбит загранпас-
пордарын кытай пограничниктара би-
лиммэккэлэр, ким да бас билбэт тер-
риториятыгар а±алан сμікээн кэби-

стилэр. Аны кыраныыссаны массыы-
на±а олорон эрэ туоруур эбиккин. Би-
ґиги киґини курдары охсор Маньчжу-
рия тыалыгар, аґа±ас истиэпкэ, икки
улуу держава икки ардыгар μс чаас
устата турдахпыт μґμ!

Оччотоо±у Кытай били²²и Кытай-
га холооно суох этэ. Кир-хах, дьаабы
дьиэ-уот! Хайлартан хоту Маньгуй ди-
эн станция±а диэри чо±унан оттуллар
былыргы боробуоґунан айаннаабып-
пыт да элбэ±и этиэн сіп. Сахалар Олгу-
йа диэн дэриэбинэ±э бааллар диэбиттэ-
рин иґин. Ол Олгуйа±а айаннаан тиий-
биппит. Олгуйа хайалар быыстарыгар
олгуй курдук сиргэ сытар, Кытай хоту-
гу кыраныыссатыгар аатырбыт Улахан
Невер станциятыттан 70, Сковороди-
ноттан 50 биэрэстэ сытар кыракый дэ-
риэбинэ. Кытай стандартынан кыґыл
кирпииччэнэн тутуллубут а±ыйах бара-
ак тииптээх дьиэлэри ылан кэбистэххэ
- μкчμ биґиги Иенграбыт, син биир он-
нук самнаххай дьиэлэр, бырыы-бадара-
ан и²нэл-та²нал уулуссалар!

Бэйэлэрин киэн тутта «якуттарбыт»
диэн ааттанар дьон, 1932 сыллаахха
диэри Алдан бириискэлэригэр Кытай-
тан табаларынан дьон, таґа±ас таспыт
Тімтіін, Нμкдьэ эбэ²килэрэ, Соло±он
уустара буолан хааллылар.

Олгуйа±а барыта 200-кэ киґи оло-
рор. Оскуолаларыгар кытай тылынан
эрэ μірэтэллэр. О±олор, эдэр дьон ийэ
тылларын отой да билбэттэр. Эбэ²ки-
лэр олохторун-дьаґахтарын кірдірір
хоп курдук музейдаахтар. Тіґі да
а±ыйах ахсааннаахтарын иґин ча±ыл-
хай талааннарыттан миллиардынан ах-
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сааннаах кытайдартан тілі кітін тах-
сыбыт аан дойдуга биллэр Ужерту ди-
эн суруйааччылаахтар, Минь диэн Пе-
кин оператын примадонната буолбут
ырыаґыттаахтар.

Музей кірі сырыттахпытына бэрт
сытыы-хотуу кірμ²нээх сааґыран эрэр
дьахтар киирэн кэллэ. Нууччалыы ба-
лачча μчμгэйдик билэр, «саха а²арда-
ахпын, кэргэним манна госхоз предсе-
дателинэн μлэлээбит Егор Капитонов
диэн саха киґитэ этэ. Сμґμрдэн
ілірбμттэрэ»- диэн кэпсээтэ. Саха-
лыы са²арбыппытын ійдμμр, нуучча-
лыы эппиэттэґэр. Дьэ, аґыллан кэпсэ-
тиэх курдук буолан истэхпитинэ, би-
ґигини арыаллыы сылдьар Кытай «ку-
йа±ын уонна батыйатын» дьоно дьах-
тарбытын харбаан ыллылар да илдьэ
баран хааллылар. Кытай сахаларын
туґунан ыйыталаґыах буолан истэх-
пинэ, хайа баарый?

Онтон тμптэ тμрμлμін μрдμгэр
тμґэрэн ханна эрэ хайа±а баар таба-
ґыттарга илдьэ бардылар. 

Табаґыттар эрэйдээхтэр, «якуттар-
быт» барахсаттар! Кμндμтμк саныыр
ытык сирдэриттэн кэлбит биир дойду-
лаахтарыгар биґиги арыалдьытарбы-
тыттан дьаахханналлар да сμрдээ ±ин
тардыґаллар. Дьаахханаллара да орун-
наах, кэґэкэнэ буолан хаалбыттар, Кы-
тай Россия буолбатах. Бэл, «ґээдьэ» бо-
буулаах эбит. Хара ааныттан кэпсэ-
тиибит сμрдээх исти²ник барда. Ол аа-
йы нууччалыы соччо-бачча ійдіібіт
кытай тылбаасчыта суох, тіріібμт ты-
лыгар уруулуу эбэ²ки тылын μчμгэй-
дик билэр Анатолий Афанасьевич
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Алексеев кімітμнэн быґаччы кэпсэ-
тэбит. Аґа±ас дууґалаах, эйэ±эс май-
гылаах Анатолийы олгуйалар сонно ту-
та сібμлээтилэр. Бэл, «манна хаал»
дии сырыттылар, «Хаалабын»- диэ-
битэ буоллар иэгэйэр икки атахтаах
булбатын курдук хайа±а, тай±а±а са-
ґыарыах быґыылаахтар.

Тμілбэ ытык кырдьа±аґа, эбэ²ки
уда±ана аал уотун аґатарыгар хара±а
ууламмытын хаґан да умнуом суо±а!
Үйэбэр балачча элбэх килиэби сиэн
кэлбит киґи, кини илиититтэн ылан
амсайбыт лэппиэскэм амтана ураты
минньигэґин эриэхсит!

Кэм да арыалдьыттарбыт тиэтэт да
тиэтэт буолбуттара. 

Автобуска диэри тμілбэ дьоно ба-
ры атаарбыттара. Баран истэхпитинэ
хойуу да хойуу хаар тμґэн намылыт-
та. Кэннибититтэн сайыспыттыы хор-
дургуу-хордургуу ма²ан таба баты-
ста. «Якуттарбыт» хойуу хаарга саґан,
санаалара кμμґμрэн, ма²най симик
со±устук, онтон куоластара чіл-
лірμйэн эбэ²килии ырыалары ыллаан
киирэн бардылар. Онтон хаар быыґы-
нан «ґээдьэлээтибит». Ол хаар
μ²кμμтμгэр орто дойду сирдиин-
халлаанныын силбэґэн ылла!

Үөґэттэн намылыйа турар хойуу ха-
ар быыґыгар биґигини атаарааччылар
кμлμктэрэ симэлийэн хаалла. Этэ²²э бу-
олу² «якуттарбыт» барахсаттар! Саха-
лары булбатыбыт! Буллубут сомо±о да
кімμскэ атыыламмат исти² сыґыаны!

Ити сырыы кэнниттэн алта сыл
курдук эмиграция±а барбыт сахалар ту-
старынан «умнарга» тиийбитим. 

ИККИСТЭЭН ТЫЫН ЫЛЫЫ

Эдэр бизнесмен уолаттар Дьокуус-
кай усулуобуйатыгар сіп тμбэґэр итии
рынок арыйаары этии киллэрбиттэри-
гэр «Якутгорпромторг» быра±ыллы-
быт ыскылаатын ыйан биэрбиттэр. Хас
эмит μйэтээ±и бі±μ ыраастыы сылдь-
аннар былыргы хаартыскалары булан
ылбыттар. Ј²μн сμтэрэн эрэр хаар-
тыскаларга сμрдээх мааны сахалар оло-
роллорун билэр дьонтон туоґуласпыт-
тара саха атыыґыттара буолан хаал-
быттар. Кинилэр ортолоругар бизнес-
мен уолаттартан биирдэстэрэ Егор Его-
рович Федоров ыраа±ынан айма±а, ба-
стакы гильдиялаах атыыґыт, коммер-
ция советнига, сахалартан бастакы мил-
лионер Гавриил Васильевич Никифо-
ров - Манньыаттаах уола баар эбит. Са-
²а рыногы хайдах ааттыыбыт диэн бу-
олбутугар идеяларга кыымы са±ааччы
Андрей Дмитриевич Еремеев: «Маннь-
ыаттаах» диэн ааттыа±ы² диэн этии
киллэрбитинэн рынок «Манньыаттаах»
аатын сμкпμт. Киґи дьиктиргиирэ ди-
эн, архыыптан кістμбμтμнэн Андрей
Дмитриевич эґэтин инилэрэ, ыраах
Сунтаар улууґун уолаттара ини-бии
Еремеев Георгий Иннокентьевич 1-й,
Еремеев Георгий Иннокентьевич 2-й
тасты² убайдара, Манньыаттаахтар
кμтμіттэрэ Г.М. Кузьмин мэктиэтинэн
Манньыаттах уолун ма±аґыыныгар би-
рикээсчигинэн μлэлээбиттэр. Андрей
Дмитриевичка туох эрэ «имнэммит»
диэ±и ба±арыллар.

Улахан ааты ылынны² да ол аакка
эппиэттиир курдук μлэлиэх кэри²нэ-
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эххин. Манньыаттаахтар рыноктарыгар
чуолкай бэрээдэк олохтоммута. До±ор-
доро, эдэр сааґыгар орто дойдуттан
арахсыбыт артист Андрей Стручков
кімітμнэн Саха академическай теат-
рын кытта чугасаґан, театрга меценат
буолбуттар.

«Илиир хоруол» премьератыгар
сылдьан Андрей Еремеев Манньыат-
таах уолун туґунан спектакль туру-
орарга этии киллэрбит. Сонно илии ту-
туспуттар. Онтон театр директора Ана-
толий Павлович Николаев миэхэ тах-
сар.

Мин балачча кэтэмэ±эйдии сылдь-
ыбытым. Историческай драманы су-
руйуу сμрдээх уустук, суруйааччы ки-
ґини μμйэ-хаайа тутар хааччахтардаах.
Сыта-тура урут бэлиэтэммит блокнот-
тарбын, революция иннинээ±и бэчээти,
кумаа±ылары хасыґан, онтон сыыйа
ылларан киирэн барбытым. Маннь-
ыаттаахтар революция иннинээ±и олох-
торун син балачча μчμгэйдик билби-
тим. Онтон Харби²²а бэйэтигэр тии-
йэн μлэлиир сорук турбута. 

Омук сиригэр туризмы тэрийэр
«Хикари ЛТД» фирма директора Ма-
рия Константиновна Федорова,
оччотооҕу солбуйааччы директор кы-
тай тылын, Кытай сирин олус μчμгэй-
дик билэр Надежда Васильевна Вино-
курова мин этиибин ійііннір Харби-
²²а барарбар улаханнык кімі-
ліспμттэрэ.

Владивостокка диэри самолетунан,
онтон поеґынан Суйфэнхэ±э тиий-
биппит. Алта сыл кэнниттэн кірдіххі
кытайдар чы²ха атын дьон буолбуттар.
Та²астара-саптара да тупсубут, кир-хах
да а±ыйаабыт. 

Харби²²а диэри тимир суолугар
билиэттээхпитин истэн баран, алта
сыллаа±ыта сыт-сымар, кир-хах, кы-
мырда±ас уйатын курдук элбэх киґи,
ньуу-ньамаан айдаан ортотугар кытай
боробуоґунан айаннаан сμрэхпин
астарбыт буолан этим атыйа тμспμтэ.
Урукку боробуоска холоотоххо отой
атын хартыына буолта. Тимир суолга
кытта бэрээдэк олохтоммут этэ.

Харби²²а тиийэн баран Надежда
Васильевна оччолорго Хэйлунцзян
университетыгар μірэнэр о±отун Да-
шаны миэхэ тылбаасчытынан сыґыар-
быта. Библиотеканан, архыыбынан μлэ-
лии барбыппыт. Хара ааныттан ыара-
хаттары кірсμбμппμт. Кытай чинов-
никтара мантан илдьэ барбыт ку-
маа±ыларбын биирин да билиммэт
дьон буолан биэрбиттэрэ. Дьэ, итиннэ
Надежда Васильевна баара, кытайдар-
га кини авторитета тута биллибитэ.
Туох эмит кыґал±а, мэґэй μіскээтэ да

сонно киниэхэ мобильнай тμлμпμін -
μгэр эрийэбит. Јтір буолаат биґиэхэ
тимир курдук сирэйдэнэ олорор чи-
новник тμлμпμінэ ірі кырылыы тμґэр,
хайа да уй-хай диэн тылгын билим-
мэккэ олорбут тойон сирэйэ-хара±а
уларыйан, хайдах гынан эйиэхэ μчμгэ-
йи о²оруон билбэт буола тμґэр.Кэлин
билбитим, кытайдар нуучча архыы-
бын, нуучча библиотекатын фондатын
кистии сатыыр биир биричиинэлээхтэр
эбит. 1945 сыллаахха диэри мунньул-
лубут баай архыыбы, чуолаан право-
славнай та²ара дьиэтин архыыбын,
Харби²²а, Мукде²²а, Шанхайга, Мун-
данзя²²а тахсыбыт нуучча литерату-
ратын культурнай революция са±ана
хунвэйбиннар уот аґылыга о²орбут-
тар.. Ордон хаалбыт бэрт дуона суох ар-
хыыбы, библиотеканы харах харатын
курдук харыстаан, мээнэ дьону кил-
лэрбэт буола сатыыллар. Архыыптара
ситэ фондалана илик, кіннірμ дьаа-
ґыктарга хаалана сылдьар, бухгалтерия
отчуотуттан нуучча фашистскай пар-
тиятын кистэлэ² докумуоннарыгар
тиийэ кμн араас докумуон буолунай эл-
бэх. Оннук μлμгэртэн тугу булан
ылыаххыный?

Туох эрэ шифрдаах, кодтаах эбит да,
ону туох билиэ баарай? Үс кμн хара
сарсыардаттан хара киэґээ²²э диэри
μлэлээн биликтэнним да - тμмμк суох!
Тірдμс кμммэр библиотека±а тиийэн
μлэлээтим. Хаґыаттары, сурунааллары
кірμтэлии сылдьан «Хлеб небесный»
православнай сурунаалга хара±ым и²-
нэ тμстэ. 1939 сыл Ороґустубатаа±ы
нμімэригэр Харбин архиепискоба, пра-
вящай владыко Мелетий Ы²ырыыта
бэчээттэммит. Онно: «Сахалар μтμ³
майгылаах, μлэ´ит дьон, кинилэргэ
ыарахан кμннэр-дьыллар μμннμлэр.
¥³скээбит иэдээни этэ²²э туоруул-
ларыгар Та²ара кинилэргэ кμμстэ-
кμдэхтэ биэрдин!» - диэн этиллэр.

Архиепископ Мелетий - Тоболь-
скай а±абыытын уола Михаил Забо-
ровскай, 1911-16 сылларга Саха сирин
епархиятын салайан олорбута. Тірі-
ібμт дойдуларыттан, аймах-билэ дьон-
норуттан Маньчжурия±а быстан-ой-
дон тиийбит, му²утахсыйбыт дьо²²о
кμμстээх санааны кынаттаабыт дьи²-
чахчы та²ара киґитэ! Владыко Меле-
тий тэрийиитинэн эмигрант ыччатта-
рыгар институт, идэни биэрэр Ыччат
христианскай союһа тэриллибиттэр. 

Сахалар ааттара ахтыллыбыт биир
чахчыны булаат, санаам кінньμірэ
тμспμтэ. Онтон билигин манна таґаа-
рар "Ара²ас кинигэлэрин" курдук
"Харбин бμттμμнэ"диэн кинигэттэн
"Сахалар эргиэннэрин табаарыстыба-

та" Гоголевскай уул. 61"- диэни булан
аа±аат, ірі кіті тμспμтμм.

«НУУЧЧА» ААТЫН
ТҮҺЭРБЭТЭХ ДЬОН

«Харбин бμттμμнэ» салгыы аны аа-
дырыстарынан кірдіін сахалары бу-
латтыыбын:

"ЕФИМОВ Георгий Семенович,
учитель ГОНД, Игоревский пере-
улок, 14".

КУЗЬМИН Григорий Михайло-
вич, коммерч. служащий, улица Поч-
товая, 96.

НИКИФОРОВ Гавриил Василь-
евич, коммерсант, улица Коммер-
ческая, 10.

НОВГОРОДОВ Василий Инно-
кентьевич, улица Болотная, 60.

ОЛЕСОВ Никита Иннокенть-
евич, Частный затон..."

Дьэ, аадырыстары булаат, сибили-
гин ойон туран ити аадырыстарынан
сахалары булуох курдук таґырдьа ойон
та±ыста±ым μґμ!.. Таґырдьа, отутус
сыллардаа±ы нуучча эмиграннарын
сылаас биґигэ Харбин буолбакка, отой
атын майгылаах-сигилилээх, отой атын
тыллаах кытай Харбина тигинии-
та±ыныы сытара!..

Уоскуйан тіттірμ киирэн отутус
сыллардаа±ы Харбин эйгэтигэр эрги-
линним.

Отутус сыллардаа±ы Харбин! Граж-
данскай сэриигэ кыайтаран баран,
Уралтан бэттэх олорбут нуучча интел-
лигенциятын сμмэтэ: Томскай, Иркут-
скай университеттарын профессурата,
Омскайдаа±ы кадетскай корпус, Орен-
бурдаа±ы казактар юнкерскай учили-
щелара, Иркутскайдаа±ы пехотнай учи-
лище, Иркутскайдаа±ы духовнай се-
минария кіґін тиийэн олохсуйбуттар.

Аан дойду, чуолаан Америка эко-
номиката уґулуччу сайдыытыгар ула-
хан кылааты киллэрбит ученай эконо-
мист Василий Леонтьев, аан дойдуга
вертолетнай авиацияны киллэрбит
Игорь Сикорскай, аан дойду юридиче-
скай наукатыгар биллэр-кістір суолу
хаалларбыт Валентин Рязановскай, Со-
ветскай Союз биллиилээх учуонайа,
Москва±а кини аатынан проспектаах,
академик Вернадскай бары Харби²²а
куотан тиийэн 12 факультеттаах Сибэ-
тиэй Владимир институтун арыйбыт-
тар. Онно Бочуоттаах ректорынан би-
ґиги биир дойдулаахпытын архиепис-
коп Мелетийы талбыттар. 

Петр Аркадьевич Столыпин Сиби-
иргэ тимир суолу, кэлин КИТС (КВЖД)
туттарарыгар ма²най μбμ-харчыны
тμмэр бааны тэрийбит. КИТС μбμлэ-
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эбит баан ма²най «Русско-Китайский»
диэн ааттаах эбит. Кэлин «Русско-Ази-
атский» диэн уларыппыттар. Баан тэ-
риллиэ±иттэн бырабылыанньа пред-
седателинэн Чы²ыс-Хаан μнμгэґэ Ге-
оргий Георгиевич Кугушев μлэлээбит.
Дьокуускай ити баан салаатын дьиэтэ
Преображенскай та²ара дьиэтин ат-
тыгар билигин да турар. Баан тэрил-
лиэ±иттэн эстиэр диэри Гавриил Ва-
сильевич Никифоров-Манньыаттаах
уола бырабылыанньа чилиэнинэн
сылдьыбыт.

Үп-харчы, интеллектуальнай потен-
циал, чэпчэки μлэґит илии, олус μчμгэй
транспортнай схема баар буолан Хар-
би²²а, Маньчжурия±а олорбут нуучча
эмиграннара лаппа кыа±ыран испит-
тэр. Саамай баайдара Маньчжурияны
барытын кэриэтэ эргиэн систематынан
баґылаабыт, 32 улахан ма±аґыыннаах,
чэй, табах, та²ас ірір, та²ас тигэр фаб-
рикалардаах, арыгы, халбаґы о²орор за-
водтардаах, ірμскэ, муора±а сылдьар
флотилиялаах, бириистэннэрдээх Иван
Яковлевич Чурин эбит. Чурин Благове-
щенскайга тіріібμт киґи. Эдэр сылдь-
ан Саха сиригэр элбэхтик сылдьыбыт,
Николай Осипович Кривошапкины кыт-
та бииргэ эргиммит, Халыма тірдμгэр
аан бастаан улахан борокуоту таґаар-
быт, Чукотка Јньμμй дьаарба²катыгар
Америка атыыґыттарын μтμрμйэн та-
ґаарбыт киґи. 

Иван Яковлевич нуучча эмигран-
нарын о±олорун μірэттэриигэ олус
улахан μтμілээх эбит. Харбин саамай
басты² оскуолатын, коммерческай учи-
лищены кини μбμлээн олорбут эбит.
Үгμс ахсааннаах ма±аґыыннарыттан
Харби²²а μс ма±аґыын «Чурин» диэн
икки эргиэн кииннэрэ, кытайдыы тат-
таран «Цюлинь» диэн ааттаммыт ула-
хан универмаг бааллар. Итиннэ да±атан
эттэххэ, Владивостокка, Хабаровскай-
га, Благовещенскайга, Камчатка±а Чу-
рин урукку ма±аґыыннарын чілμгэр
тμґэртээбиттэр.

«Рубеж», «Харбин», «Грядущая
Россия», «Заря», «Вестник Маньчжу-
рии» хаґыаттары кытта А.Ф.Керен-
скэй Парижка таґаарар «Дни» диэн
хаґыатын кытта тэ²нээн кірдіххі, Ке-
ренскэй хаґыатыгар тіріібμт дойдуну
сμтэрии, быстыы-ойдуу, му²утахсы-
йыы, дууґа кыланыыта суруллар бу-
олла±ына, Маньчжурия±а олорор нууч-
ча эмиграннарын хаґыаттарыгар саа-
май улахан проблема - Харбин тутул-
луутугар кыра куоракка бырайыак-
таммыт водопровод куораты кыайан
уунан хааччыйбата нμімэртэн нμімэр-
гэ суруллар.

Аатырбыт ырыаґыт Федор Шаля-

пин, балерина Анна Павлова Харбин,
Мукден, Дайрен, Шанхай сценалары-
гар нуучча эмиграннарыгар анаан би-
эрбит концертара улахан событие этэ.
Харбин бэйэтэ драматическай театр-
даа±а, балетнай, музыкальнай оскуо-
лалардаа±а.

Арсений Несмелов (1945 сыллаах-
ха Гродеково±а пересыльнай тμрмэ±э
ілбμт) поэт, Михаил Шмайсер, проза-
ик, Владимир Зензинов (Саха сиригэр
Аллайыаха±а Русскай Устье±а сыыл-
ка±а олоро сылдьыбыт) прозаик, Алек-
сей Ачаир, поэт, "Улуу Ван" диэн аан
дойдуга киэ²ник биллибит сэґэн ав-
тора Николай Байков , «Эдэр Чураев-
ка» литературнай тμмсμμ кыттыыла-
ахтара поэтессалар Джунга (Марианна
Колосова), Елена Инсарова (Римма
Ивановна Покровская), кэлин биллии-
лээх советскай суруйааччы буолбут
Наталья Ильина Харбин культурнай
оло±ор биллэр-кістір суолу хааллар-
быттара. 

КИТС (КВЖД) управляющайынан
ір сылларга генерал Дмитрий Леони-
дович Хорват олорбута. Кини μлэтин
μрдμктμк сыаналаан, Улуу кинээс Ге-
оргий Михайлович Маньчжурияны
«Дьоллоох Хорватиянан» ааттаабыта. 

Бу дьиэ-кэргэн эмиграннар киэр-
гэллэрэ этэ. Хорват кэргэнэ Камилла
Альбертовна аатырбыт художник Аль-
берт Бенуа кыыґа этэ. Кинилэр дьиэ-
лэрэ музыкальнай-литературнай салон
этэ. Аатырбыт артистар, суруйааччы-
лар, художниктар, музыканнар бары
кинилэр дьиэлэригэр мусталлара. Фе-
дор Шаляпин, Анна Павлова, Алек-
сандр Вертинскэй кинилэр дьиэлэригэр
кμндμ ыалдьыт буолбуттара. А±атыт-
тан бэриллибит талаанынан туспа бу-
очардаах художник Камилла Хорват
хартыыналара Парижка Луврга кір-
дірμллμбμттэр. Ол эрээри Камилла
Альбертовна суруйааччы быґыыты-
нан ордук киэ²ник биллибитэ, "Таптал
ірігійі" романа Шанхайга, Парижка,
Нью-Йорка маассабай тираґынан тах-
сыталаабыттара.

Советскай Союзка ликбез кі-
мітμнэн начальнай μірэхтээґини тэ-
нитэ сатыыр кэмнэригэр Маньчжу-
рия±а олорор нуучча эмиграннарын
о±олоро бары коммерческай, реаль-
най, епархиальнай, ремесленнэй учи-
лищеларга μірэнэллэрэ. Ыччат идэни
баґылыырыгар ХСМЛ (Ыччат хри-
стианскай союзтара) суоппар, судово-
дитель, электрик, киномеханик, пилот
идэтигэр μірэтэн бэрт элбэх ыччаты
олох суолугар таґаарбыта.

Экономика±а, культура±а ситиґии-
лэрин, сайдыыларын тэ²э дьаарай ан-

тикоммунистар, сэбиэскэй былаас ха-
ан істііхтірі буолалларын умнуохха
табыллыбат. «Монархическай союз»,
«Мушкетердар союзтара», «Нуучча фа-
шистскай партията» сэбиэскэй былаа-
ґы утары кыґыл тылынан эрэ бу-
олбакка саа-сэп кμμґμнэн сэриилэґэр-
гэ эмиэ бэлэмнэммиттэрэ.

1945 сыллаахха Маньчжурияны Со-
ветскай Армия сэриилээн ылыар диэ-
ри нуучча эмиграннара «кі²μл эконо-
мическай зона курдук» байан-тайан
олорбуттара.

Онтон ыла эмиграннар μμт-тураан
олохторо эмиэ огдолуйбутунан бар-
быт. Кыахтаах ітті Советскай сэрии-
лэр ньиргиэрдэрэ иґиллээтин Амери-
ка±а, Франция±а куоппуттар. Отох-
бытах іттμлэрэ Филиппи²²э  Тубабао
арыыга тиийбиттэрин трюм²а хаалыы-
хаалыы Австралия±а, Латинскай Аме-
рика±а кімμс хостото, са²а сирдэри ба-
ґылата илдьитэлээбиттэр.

1949 сыллаахха Кытай Народнай
Республиката тэриллиитигэр Харби²-
²а хаалбыт тиґэх эмиграннары кый-
даталаабыттар. «Культурнай револю-
ция» сылларыгар нуучча цивилиза-
цията μіскμμ сылдьыбытын туоґулуур
тугу да хаалларбат курдук урусхаллаа-
быттар. Барар-кэлэр сирдэрэ суох бу-
олан Кытай сиригэр хаалбыт а±ыйах
нууччаны хаатырганан, «иитии
лаа±ырдарынан», тμрмэлэринэн орто
дойдуга кэлбиттэрин кэмсиниэхтэригэр
диэри сордообуттар.

Харби²²а «Манхудан» гостиница
тμннμгμнэн μтμікэннээх тутуулаах Со-
фийскай храм кістірі. Баайын халаан,
иконостаґын мэлитэн, хаарыан фрес-
каларын сыал гынан то±ута ытыалаан,
дьиэтин ыскылаат, кінньμμґμнэ о²о-
стон баран, Ельцин кэлэригэр ійдінін
Харбин куорат историятын музейа
о²орбуттар. 

Онно хас кμн аайы μлэтигэр курдук
кырдьа±ас нуучча эмээхсинэ кэлэн та-
²ара±а μ²эн баран, Россияттан табаар
атыылаґа кэлбит мешочниктарга нууч-
ча Харбинын туґунан кэпсии сатыыр
μґμ. Кμн былдьаґыгар сылдьар дьон
эмээхсин эрэйдээх кэпсээнин тіґі
бμдμμлээн истэллэрин ійдіібітμм.
Мин ба±ар ол эмээхсини кірсін кэп-
сэтээйэмий диэн кэтэґэн кірдμм да
мэлийдим.

Болдьо±ум бμтэн тμμ²²μ поеґы-
нан тіннμіхтээхпин. Киґи кыґыйыах
библиотека сабыллаары а±ай
турда±ына «Вестник Маньчжурии» на-
учнай ыстатыйалар хомуурунньукта-
рын каталогар «А.Рязанскай» диэн
ааты буллум. Кинигэтэ ол турар. Мин
суруйтаран ылар кыа±ым суох! 
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Ба±ар нуучча дьонун кірсμіхпμт
диэн ол киэґэ Саха сириттэн Кытайга
туризмы тэрийэр "Хикари Лтд" фирма
салайааччыта Надежда Васильевна Ви-
нокуровалыын, кини о±ото Дашалыын,
эмиэ онно μірэнэр Коля Сутаковтыын
нуучча та²аратын дьиэтигэр тиийэ сы-
рыттыбыт. Настоятель, кытай о±оннь-
оро аантан μμртэлээтэ.

Надежда Васильевна мин турук-
пун ійдіін, бииргэ μлэлиир кытайда-
рын кытта кэпсэтэн, мин іссі биир
тμμн хонор, сарсын Туруойусса бы-
рааґынньыгар та²ара дьиэтигэр сылдь-
ан баран эбиэттэн киэґэ автобуґунан
тіннір буоллум. Надя, Надежда Ва-
сильевна барахсан, кір, оннук киґи!

Сарсыныгар та²ара дьиэтигэр
кырдьа±ыыс-кырдьа±ас нуучча эмэ-
эхситтэрэ бааллар. Кэпсэтээри гым-
мыппар иэдэс биэрэ сылдьаллар. Ыган-
ыган: «Та²ара дьиэтин ыстаарыґата
Михаил Михайлович кэллэ±инэ кэпсэ-
тээр» - диэтилэр. Јтір со±уґунан
сμрдээх ыраас, сμрдээх интеллигентнэй
кірμ²нээх нуучча о±онньоро тиийэн
кэллэ. Дуоспуруннаах ба±айытык до-
рооболосто. Киммин-туохпун, туох на-
ада±а сылдьарбын кэпсээтим. О±оннь-
орум то²уйун курдук то²уй. Онтон
илдьэ кэлбит хаартыскаларбын, доку-
муоннарбын кірдіртіітμм, архиепис-
коп Мелетий Саха сиригэр μлэлээбитин
туґунан кэпсээтим. Мелетий туґунан
истээт о±онньорум сирэйдиин-харах-
тыын уларыйан хаалла. Кытай прово-
катора буолбатахпын, дьи²нээх саха
буоларбын ол архиепископ Мелетий аа-
тынан итэ±эйдэ уонна дьо²²о бары-
тыгар «владыко Мелетийи билэр» ди-
эн мин ол владыко Мелетийи сирэй
билсиилээҕим курдук билиґиннэрэр.

Бэ±эґээ биґигини кыйдаабыт кытай
о±онньоро Григорий а±абыыт буолан
хаалла. Нууччалар наґаа ытыктыыр,
таптыыр киґилэрэ быґыылаах, имэри-
йэ, эрээсэтиттэн сыллыы сылдьаллар.
Михаил Михайлович кэпсээнинэн Гри-
горий Жу владыко Мелетий биир
саамай тапталлаах үөрэнээччитэ, «куль-
турнай революция» кэмигэр нуучча-
лар нуучча буолан тіріібμт буруйда-
рыгар кыґарылла сырыттахтарына кут-
таммакка илиитин ууммут суос-со±отох
кытай - Григорий а±абыыт эбит. 

Сулууспа са±аланна. Та²ара дьиэ-
тин хоругар икки эмээхсин биир
о±онньор, кырдьан, кэґиэ±ирэн хаал-
быт куоластарынан ыллаан му²нана-
ахтыыллар. Харахпар субу тураах-
тыыллар, μйэлэрин устата Улуу Россия
иґин эппиэт эрэйин эттэринэн-хаан-
нарынан билбит, нуучча Харбинын
тірμт олохтоохторо! Өтөрдөөҕүтэ

эрэйи-муҥу көрсүбүт орто дойду
оло±уттан букатыннаахтык арахсыбыт,
Кытай хаатыргатыгар 25 сыл сору-
му²у кірбμт, "советскай ревизионист",
туорахтаах культураны μμннэриигэ аан
дойдуга биллэр учуонай, Михаил Ми-
хайлович Мятов, толуу кірμ²μн Кытай
хаайыыта кэ±иннэрбэтэх, онноо±ор 95
сааґыгар μрдμк, кіні у²уо±ун сμтэр-
бэтэх, кытай тылын олус μчμгэйдик би-
лэр эрээри, нуучча аатын μрдμктμк ту-
тан биирдэ да кытайдыы са²арбатах,
уруккута Чурин бириистэнин эконо-
миґа Нина Афанасьевна Давиденко, 15
сыл со±отох хаамыра±а олорбут "анг-
лийскай шпионка", эдэригэр μ²кμμґμт,
пианистка, английскай, немецкэй,
французскай, нуучча, кэриэй тылларын
преподавателэ Валентина Павловна
Хан Ми Си. μґμін о±о сылдьан бу та-
²ара дьиэтин хоругар ыллаабыттар.
Санаабар псалмалары ыллыыр
кырдьа±ас дьон кэґиэхтээх куоластара
буолбакка, μіґээ клиростан о±олор
ча±аан куоластара иґиллэргэ дылы
гынна... Сулууспа бμппμтμн кэннэ, дьэ,
μчμгэйдик кэпсэттибит. Сахалары
μчμгэйдик ійдіібіттір, арай Михаил
Михайлович Погодаев Викторин диэн
саха уолун кытта бииргэ μірэммитин
ійдμμр. Ол да буоллар сахалар олорбут
уулуссаларын, дьиэлэрин батыґынна-
ра сылдьан кірдіртіітμлэр. Саамай
сыаналаа±а – эмиграннар архивта-
рын ханна к³рдμμрбμн сμбэлээти-
лэр, ту´ааннаах дьоннор аадыры-
старын биэрдилэр.

Арахсарбытыгар Саха Республика-
тыгар, саха дьонугар дьоллоох-соргу-
лаах буолалларыгар алгыстарын анаа-
тылар.

Хомойуох иґин алта мілμйμіннээх
Харби²²а тірμт олохтоох нууччалар
уонча буолан хаалбыттарыттан , Ми-
хаил Михайлович Мятов билигин су-
ох, Нина Афанасьевна Давиденко орон-
тон турбат буола сытар, нуучча дьону-
гар дурда-хахха буола сылдьыбыт би-
ир саґааннаах нуучча бухатыыра Вла-
димир Андреевич Зинченко босхо²
буолан дьиэтигэр олорон эрэйдэнэн
өлөөхтөөбүт. Ол эрээри хайалара да
нуучча аатын киртиппэтэх дьон.

Харбин нууччалара барахсаттар бы-
ра±ан биэрбит далаґаларынан чинчи-
йэр μлэбэр са±ах эмиэ сырдаан кэллэ.

«РУССКИЙ ЭМИГРАНТЪ
(ЯКУТ)»

1945 сыллаахха бала±ан ыйыгар
Маньчжурия±а Советскай сэриилэри
Япония батталыттан босхоломмут кы-
тай норуота сибэккинэн кірсμбμтэ. Сэ-

рии киириэ быдан инниттэн чэкии-
стэр отой бэйэлэрин дьиэлэригэр кур-
дук хаґаайыннаан барбыттар. Кини-
лэргэ Харбин «отмоллара» (подполь-
най комсомольскай тэрилтэ±э талыл-
лыбыт ыччат киирбитэ «отборная мо-
лодежь», онтон кылгатыллыбыта «от-
мол») илии-атах буолбуттар. Ол курдук
БРЭМ (Бюро по делам российский
эмигрантов) байыаннай отделын на-
чальнига кавалерия генерала Владимир
Александрович Кислицын соґуччу
ба±айы ілін хаалбыт. Јссі дьиктитэ
дьон сμтэр буолбут. Ол курдук БРЭМ
пропаганда±а отделын начальнига ге-
нерал Бакшеев (бурят), «Асано» (бое-
виктар) этэрээтин хамандыыра пол-
ковник Смирнов, аатырбыт атыыґыт
Иван Яковлевич Чурин, онтон да атын
Харбин биллэр-кістір дьоно «сμтэн»
хаалбыттар.

Генерал Бакшеев, полковник
Смирнов кэлин Москваҕа атамаан Се-
меновы кытта бииргэ сууттанан
ытыллыбыттара. Чурин атыыһыт
уҥуоҕун да кырамтата көстүбэтэҕэ.

Дьоппуон контрразведкатын (Поч-
товай уулусса 65 N-рэ) муннун анны-
гар оннук дьаабыламмыт дьон, Совет-
скай сэриилэр Маньчжурияны ылаат-
тарын отой да μμнэ-тэґиинэ суох бар-
быттара.

А²аардас Харби²²а СМЕРШ,
ИДьНК, байыаннай разведкалар, армия
оґуобай отделларын алта тэрилтэлэрэ
тμμннэри-кμннэри μлэлээбиттэрэ.
Нуучча эмигранын СМЕРШ туппа-
та±ына, ИДьНК тутара, ИДьНК хаа-
йыытыттан субу а±ай тахсыбыт киґи-
ни байыаннай разведка, армия оґуобай
отдела тутан бараллара. 

Нина Афанасьевна Давиденко кэп-
сээнинэн, дьэ, ити тμгэ²²э нэгэй дьон
кμннээмэхтээн хаалбыттар. Байылыат
со±устук олорбут, μчμгэй дьиэлээх-
уоттаах дьону донуоґунан туттаран
ылан баран баайдарын баай, дьиэлэрин
дьиэ о²остуммуттар.

БРЭМ архыыбын фроннар контр-
разведкалара μллэстэн кэбиспиттэр.
Тихоокеанскай фронт контрразведка-
тын архыыба Владивостоктаабыт. 1, 2
Забайкальскай фроннар архыыптара
Хабаровскайга, Чита±а тиийбиттэр.
Биллэр-көстөр эмиграннар дьыалала-
рын Москва ылбыт.

КИТС (КВЖД) икки іттμгэр Чита
іттμттэн Забайкальскайга, Владиво-
сток іттμттэн Гродеково±а пересыль-
най тμрмэлэри, фильтрационнай
лаа±ырдары тутан уонунан тыґыынча
киґи ол тμрмэлэр, лаа±ырдар ні²μі
«Дальстрой» этэрээтин ха²аппыттар.

«Эдэр Чураевка» литературнай
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тμмсμμ кыайан куоппатах чилиэннэрин
барыларын тутаттаабыттар. Салайаач-
чылара поэт Арсений Несмелов - Ар-
сений Иванович Митропольскай, Гро-
деково пересыльнай тμрмэтигэр ілін,
μірэнээччилэрин курдук «Халыма ку-
рордугар» тиийбэккэ эрэйтэн эрдэ
быыґаммыт. 

Үөґэ эппитим курдук Харбин тиґэх
нууччаларыттан далаґаланан Влади-
восток архыыбыгар μлэлээбитим. 

Ма²най утаа архыыптарга μлэлээн-
μлэлээн баран кμттμіннээ±и булбатах-
пына, кμндμ бириэмэбин, кырыымчык
харчыбын кураанахха ыыппыппыттан
сμрдээ±ин ньиэрбинэйдиир этим. Үлэ
дири²ээн истэ±ин аайы биири ійді-
ібμтμм: "тμмμк суо±а - эмиэ тμмμк", он-
но суо±ун билэ-билэ иккистээн-μґμстэ-
эн тінні турбаккын.

Ол курдук Владивостокка тугу да
улаханы булбакка гынан баран Хаба-
ровскайдыыр буолбутум. Улахан си-
тиґиим диэн Владивостокка μлэлиир-
бэр БРЭМ архыыбын шифрын билби-
тим.

Хабаровскайга оччолорго Саха Рес-
публикатын бэрэстэбиитэлэ, Саха Пра-
вительствотын Председателин солбу-
йааччы Артем Пантелеймонович Слеп-
цов μлэлиир буолан, отой дьиэбэр ти-
ийбит курдук санаммытым.

Эмиграннар архыыптарын арыйан,
Хабаровскай кыраай КСБФС БРЭМ
сорох докумуоннарын кыраай архыы-
быгар туттарбыт этэ. Онон КСБФС
уонна кыраай архыыбын икки арды-
ларыгар биэрэ² ойон а±ай биэрбитим.
Эмиэ докумуон, кі²μл кумаа±ы экки-
рэтиґиитэ са±аламмыта. Кэм да Артем
Пантелеймонович кіміті оруоллам-
мыта. Онон μлэлээн киирэн барбы-
тым. Итиннэ биир моґуок - Хабаровс-
кай, КСБФС архыыптарын фондатын
нμімэрдэрин кытта БРЭМ шифровка-
тын тэ²нээґин буолбута, бэрт элбэх би-
риэмэ онно барбыта.

«Никифоровтарын» аанньа μс атын
дьыаланы ыллара сылдьыбытым. Он-
тон кэнники сакааспын а±алан уурду-
лар. «Бу кэллэ!»- диэн μгμс эрэйим си-
тиґиитэ кістμіх курдугуттан сμрэ±им
«тырк» гынан ылла. Ол эрээри «эмиэ
атын буолан хомотуо»-диэн бэйэбиттэн
бэйэм кі²інін, Маньчжурия±а олор-
бут, μлэлээбит историк, этнограф Иван
Иннокентьевич Серебренников «Ган-
тимур кинээс» диэн монографиятын
бастакы чааґын аа±а олордум. Онно ки-
ґи сэ²ээрэрэ диэн 1690-1700 Кытай им-
ператора уонна Россия ыраахтаа±ыта
хардары-таары «государственнай пре-
ступниктары» бэйэ бэйэлэриттэн кір-
діібμттэр. Нуучча ыраахтаа±ыта:

«требуют выдати государственного
преступника якуцкаго князца Ско-
роульскаго улуса Бардулаки», Кытай
императора «Бардулакины биэрэбин
ол оннугар миэхэ государственнай пре-
ступник ван Гантимуру а±ал!»- диэн эп-
пиэттээбит.

"Скороульскай"- мин нэґилиэгим
Соморсун урукку аата - Хоро улууґа!
"Бардулаки"- Бордуолаах кинээс ("бор-
дуо" - о±ус чурумчута) Јйміікіінтін
халаан-талаан, дьон бі±інμ кырган
иґэр нуучча казактарын этэрээтин кыр-
ган баран, Дьокуускай казактарыттан
тыынын тэскилэтэн, 100 сэрииґиттээх,
о±олуун-уруулуун, кулут-ча±ар дьон-
нуун 300 киґини илдьэ Майа ірμґμнэн,
Дьугдьуур хайатын Дьабадьы аарты-
гынан Кытайга тμґэн хаалбыт. Кытай
императорыгар 200 талыы сылгыны
ньымааттаан кімμскэл кірдіспμт. 

Гантимур кинээс - Чы²ыс хаан, Ти-
мур сыдьааннара, Кытай императоры-
гар чугас сылдьан баран, ХҐ11-с μйэ
бμтμμтμгэр кинээс-ван буолан баґыла-
ан олорор Амыр ірμґμ кыйа олорор да-
урдарын, эбэ²килэрин, сахаиттарын
(?), маньчжурдарын кытта Россия под-
данствотын ылынан Россия кыра-
ныыссатын харабыла буолан хаалбыт.
Амыр, Дальнай Восток курдук киэ² си-
ри Гантимур кинээстэн бэлэхтэппит
нуучча ыраахтаа±ыта Гантимуру акаа-
рытыгар биэриэ дуо?! Аккаастаабыт.
Кытай императора «Оччотугар Барду-
лакины мин эмиэ биэрбэппин» - диэн
эппиэттээбит.

Онтон сылтаан нуучча ыраах-
таа±ыта «сахалары Амырга чугаґаты-
ма²!» - диэн ыйаах таґаарар. Ол иґин
Кытайы кытта эргинэр саха атыыґыт-
тара Антипин, Александров, Филип-
пов, Никифоров , кыґал±аттан, бэйэ-
лэрин базаларын Благовещенскайга
буолбакка Амыр у²уор туппуттар. Он-
туларын "Сахалян" диэн ааттаабыт-
тар, ону кытайдар 50-с сыллардаахха
"Хэйхэ" диэн уларыппыттар. 

Бордуолаах кинээс дьонноро кы-
тайдар ортолоругар и²эн-сμтэн симэ-
лийэн хаалбыттар. Бэйэтэ сорох дьонун
кытта дойдутугар төннөн Өймөөкөөн
хайаларыгар саһан, бүгэн олорон
үйэтин моҥообут курдук. Киһи кэрэх-
сиирэ – саха саарына, аатырбыт
атыыһыт Николай Осипович Криво-
шапкин Бордуолаах кинээстэн тымыр-
сыдьаан тардар эбит! 

Нуучча ыраахтаа±ыта Гантимурга
дворянскай титулу биэрбит. Дьиктитэ
баар, Гантимур хос сиэнэ Санкт-Пе-
тербург Императорскай университе-
тын студена Георгий Романович Ган-
тимуров революционнай хамсааґы²²а

кыттан, Амма±а сыылка±а олоро
сылдьыбыт, Јнньμіскэ аан бастакы
оскуоланы арыйбыт, Кузьма Гаврило -
вы кытта «Холбоһу» тэрийсибит. Кэ-
лин Алтайга Гаврил Васильевич
Ксенофонтовы кытта научнай үлэнэн
дьарыктаммыт. История ол курдук ха-
йа эрэ іттμнэн эргийэн кэлэ турар!..

Гантимур кинээґи кытта билсэн
баран сэрэнэн-сэрэнэн сакаастаан ыл-
быт паапкабын арыйабын. Манньыат-
таахтар олохторун чинчийиэхпиттэн
балачча элбэх хаартысканы сыымай-
даабытым. Маньчжурскай империя
Российскай Эмиграннар бюроларын
эмиграннар личнэй дьыалаларыттан
саґарымтыйбыт хаартыскаларыттан
бэркэ билэр киґим уоттаах хара±ынан
утары кірін олороро. 

«НИКИФОРОВ Гавриил Ва-
сильевич 

970-ДРН шифрдаах 53 N-дээх
дьыала!

1938 сыллаахха бала±ан ыйын 13
кμнμгэр толоруллубут. 

ОЛОҔУН ЭЙГЭТЭ: 
Саха уобалаґыгар тіріібμт. Пра-

вославнай. Нуучча эмиграна (саха).
Дьиэтээ±и μірэхтээх. Коммерсант
.Ханна да μлэлээбэт. Хантан да хам-
настаммат. Какакаши станция±а
олорор. Маньчжурия±а 1922 сылла-
ахха Саха сириттэн Сахалин арыы
ніІμі Япониянан кэлбит. Кэргэнэ
Надежда Петровна 65 саастаах.
Омук тылын билбэт. Какакашига μс
дьиэлээх Суукка, силиэстийэ±э оло±ун
устата хаґан да сылдьыбатах. Мо-
нархист. 1919 сыллаахха диэри Дьо-
куускайга олорбут. Эргиммит. 1922
сылга диэри тай±а±а саґа сылдь-
ыбыт. Ханнык да политическай пар-
тия±а кыттыспатах. Хаґан да со-
ветскай паспоры ыла сылдьыбатах,
советскай подданствоны ылынар
ба±ата суох. Байыаннай сулууспа±а
сыґыана суох. 

НАҔАРААДАЛАРА: 
Тμіскэ кэтиллэр икки кыґыл

кімμс, биир μрμІ кімμс мэтээлэрдэ-
эх, моонньуга кэтиллэр биир кыґыл
кімμс, биир μрμІ кімμс уордьаннар-
даах. 

ГРАЖДАНСКАЙ УОННА ОБ-
ЩЕСТВЕННАЙ ДЬЫАЛАЛАРА: 

1891 сылтан 1898 сылга диэри 1-
й Тыыллыма Михаил Архангел та-
Іаратын дьиэтигэр ыстаарыста.
1901 сылтан 1913 сылга диэри тμірт
тігμллээн μстμμ сылга Дьокуускай
куорат думатыгар гласнай. 1905 сыл-
тан 1917 сыллаахха диэри Дьокуус-
кайдаа±ы кафедральнай собор ыстаа-
рыстата. 1910 сылтан 1917 сылла-
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ахха диэри Дьокуускайдаа±ы дьахтар
гимназиятын тіріппμттэрин ко-
митетын чилиэнэ. Государственнай,
Русско-Азиатскай, Городской баан-
нар тэриллиэхтэриттэн бырабы-
лыанньаларын чилиэнэ, учетнай ха-
мыыґыйаларын председателэ, чи-
лиэнэ. ТаІараны итэ±эйээччилэртэн
Уобаластаа±ы духовнай съезд делега-
та, илиІІи улуустар ааттарыттан
уобаластаа±ы съезтэр делегаттара. 

ГРАЖДАНСКАЙ БАЛА¤ЫАН -
НЬАТА: 

Рангалар таабылларынан V1-с
кылаастаах, мундирдаах, бэргэґэлэ-
эх, шпагалаах (генерал-майорга тэ²-
нээх - авт.). Коммерция советнига.»

Анкета нууччалыы шрифтээх ма-
шинканан толоруллубут. Бардыр±ас
сыыґа. Гавриил Васильевич «μірэ±им
дьиэтээ±и» диэн бары анкеталарыгар
толорбутун иннигэр, бэйэтин илиити-
нэн суруйбут суруктарыттан сылык-
таатахха сμрдээх грамотнай киґи.
БРЭМ Дьоппуоннар оґуобай байыан-
най миссияларыгар, ол эбэтэр дьоппу-
оннар разведкаларыгар бас бэринэрэ.
Онон ити анкетаны ол байыаннай мис-
сия чиновнига, дьоппуон киґитэ то-
лорбут буолуон сіп. 

Атын дьон анкеталарыгар була са-
тыы-сатыы суруйар эбит буоллахтары-
на, Гавриил Васильевич, кэґэй буолбут
кырдьа±ас саха киґитин сиэринэн, тіґі
кыалларынан кыра информацияны биэ-
рэ сатыыр: «сылдьыбата±ым», «кыт-
тыбата±ым», «билбэппин»!

Ол да буоллар билэр киґиэхэ сμрдэ-
эх сыаналаах информациялар. Контр-
разведка±а оччоттон-бачча±а диэри
сμрдээх кμμстээх аналитиктар олорол-
лор. Олор служебнай саппыыскала-
рыттан кірдіххі маннык: 

«НИКИФОРОВ Гавриил Василь-
евич 

Саха, уруккута мілμйμінμнэн эр-
гинэр баайдаах бастакы гильдиялаах
атыыґыт. Саха сиригэр большевик-
тар былаастарын ірі турууну сэби-
лээбит. Кыайтарыы кэнниттэн
Япония±а куоппут. ХарбиІІа Ком-
мерческай уулусса 10 N-гэр олорбут.
Тμμлээ±инэн эргиммит. Кини салайар
«Сахалар эргиэннэрин табаарысты-
батын» 1929 сыллаахха «Рылов-Лес-
ников» советскай-британскай тμμлэ-
эх хампаанньата соруйан «умап-
пыт». Ол кэнниттэн Г.В.Никифоров
МукдеІІа кіґін тиийэн японс. конц.
Чисто дори 35 аадырыска олорбут.
Эргиэнинэн дьарыктаммыт. 1932
сыллаахха «Русско-Азиатский банк»
умайарыгар Никифоров мілμйμін
курдук уурунуу харчыта «умайбыт».

Онтон ыла тугунан да дьарыктам-
мат. ДайреІІа Какакаши станция±а
μс дьиэлээх. Бииригэр бэйэтэ олорор.
Иккитин арендалыыр. Ол суотугар
айа±ын ииттинэн олорор. Улахан
уолун Василийы 1919 сыллаахха То-
больскайга ілірбμттэр. Советскай
Союзка кэргэнэ Мария Петровна,
о±олоро Аркадий Иван, Елена, Лари-
са хаалбыттар. Эмиграция±а кыра
уолун Анатолийы илдьэ барбыт. Хар-
биІІа олорон Вятскай губернияттан
тірμттээх дьахтары ойох ылбыт.

Уола Анатолий ДайреІІа вагону
тутар заводка охраннигынан μлэлиир. 

Г.В.Никифоров ханнык да поли-
тическай партия±а кыттыспат, аа-
тын киртитэр куґа±ан дьаллыга су-
ох.»

Улахан уола Тобольскайга ілбμтμн
аанньа, бастакы кэргэнин «Тоболь-
скайга» олорор диэбиттэр. Анкета то-
лоруллар кэмигэр Саха сиригэр хаал-
быт о±олоруттан Иван эрэ тыыннаа±а,
хаайыыга му²у-та²ы кірі сылдьаах-
тыыра. Кэргэнэ Мария Петровна Хап-
та±ай баайдарын кыыґа, μйэтин туха-
ры баайга-талым²а, далбарга сылдь-
ыбыт дьахтар 1942 сыллаахха улахан
сут са±ана хоргуйан ілііхтіібμт! 

«Какакаши» диэн сир аатын аатын
кіннірμ аа±ан эрэ кэбиспитим. Кэлин
бу докумуону Харби²²а Валентина
Павловна Хан Ми Си кірдірбμппэр.

- Советскай Союзка Крым бу-
олла±ына Маньчжурия±а - Какакаши!
Үйэбэр иккитэ сылдьан турабын. Ма²-
най кыра сылдьан ийэбин кытта, онтон
улаатан баран туйгун μірэнээччи бу-
оламмын скауттар лаа±ырдарыгар
сынньаммытым. Онно курортнай зо-
на±а улахан баай дьон эрэ дьиэ атыы-
лаґаллара. Атаман Семенов онно олор-
бута. Хас сарсыарда аайы ма²ан араб-
скай сμμрμгμн миинэн кμіх мыраан-
нарынан кітμтэрин кірір буоларбыт...

Кэлин Мукден-Шэньян архыыбар
атамаан Семенов ахтыытын булан аах-
пытым. Онно эмиграция оло±ун суру-
йарыгар: «Мой сосед, добрейшей ду-
ши якут...» - диэбитин булан аа±аат
ірі кіті тμспμтμм! Ити Манньыатта-
ах уолун туґунан суруйар эбээт! Атын
киґи буолуон табыллыбат!

БРЭМ архыыбыгар өрөбөлүүссүйэ
иннинэ саха аатын дорҕоонноохтук
ааттата сылдьыбыт эмигрант Гаврил
Васильевич Никифоров-Манньыаттаах
уолун туһунан сибидиэнньэ уонна су-
ох. Онон 1945 сыл кэнниттэн олоҕун
дьаһаҕын остуоруйатын салгыы
көрдүүбүт.

"БРЭМ 3-с ОТДЕЛА. ЧЫП КИ-
СТЭЛЭ¢"

«ДРН-1490N» - нμімэрдээх  дьыа-
ланы сакаастаан ылабын.

«НИКИФОРОВ Анатолий Гав-
рильевич 

Паспорын N-1180. Циндао.
1. УОПСАЙ СИБИДИЭННЬ-

ЭЛЭР 
1939 с. Кулун тутар 12 кμнμгэр

1910 cылаахха Дьокуускай куоракка
тіріібμт. Эмигрант (саха) нуучча.
Орто μірэхтээх, Харбин 6 кылаа-
стаах реальнай училищетын бμтэр-
бит. ХСМЛ курсугар шоффер-меха-
ник идэтин баґылаабыт. Харбин
куоракка Хошигаура 489/16 Рыбкин
квартиратыгар олорор. Маньчжу-
рия±а Дьокуускайтан 1924 сыллаах-
ха кэлбит. Дайрентан Циндао±а ах-
сынньы 22 кμнμгэр 1938 сыллаахха
кэлбит. Кэргэннээх. Кэргэнэ Клавдия
Максимовна Никифорова Читинскэй
уобаластан төрүттээх.

Английскайдыы, кытайдыы ор-
тотук билэр. Баайа суох. Силиэсти-
йэ±э сылдьыбатах.

2. ОБЩЕСТВЕННАЙ-ПОЛИ-
ТИЧЕСКАЙ СИБИДИЭННЬЭЛЭР

Антикоммунист. 1917 сыллаахха
диэри тіріппμттэрин кытта олор-
бут. 1919 Дьокуускайтан басса-
быыктар былаастарыттан куоп-
пут. 1922 сыллаахха тоІустарга
сылдьыбыт. 1922 сыллаахха Саха-
лиІІа кэлбит. Сахалинтан НиппоІ-
Іа Якогама±а а±атыгар тиийбит.
1934 сылтан 1938 сыллаахха диэри
Циндао куоракка олорбут RAMF
(Нуучча-американскай μμт ферма-
та) техник-маастарынан μлэлээбит.
Циндао куорат антикоммунистиче-
скай комитетын чилиэнэ. Билиэтин
нμімэрэ 485. Атын общественнай,
благотворительнай, итэ±эл тэрил-
тэлэригэр чилиэнинэн турбат. Со-
ветскай паспоры ыла сылдьыбатах,
советскай подданствоны ылынар
ба±ата суох. Орто оскуола програм-
матынан уопсай байыаннай бэлэм-
нэниини ааспыт. Байыаннай сулуус-
па±а сылдьыбатах. Омук разведка-
тыгар сулууспалаабатах.

3. АЙМАХТАРЫН ТУ¤УНАН
СИБИДИЭННЬЭЛЭР.

ССРС-ка олороллор: ийэтэ Ма-
рия Петровна Никифорова - 80 саа-
стаах; убайдара: Василий - 40 саа-
стаах, Аркадий 36 саастаах, Иван - 34
саастаах; эдьиийдэрэ: Фариса (Ана-
толий итинник суруйбут, маннаа±ы
докумуоннарга барытыгар "Лари-
са" диэн сылдьар - авт.) - 35 сааста-
ах, Елена - 38 саастаах. 1924 сылтан
ыла сибээ´им суох. (Анатолий бу ан-
кетаны толорор кэмигэр ийэтэ уонна
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убайа Иван эрэ тыыннаах этилэр. Иван
хаайыыга олороро - авт.)

Итинтэн салгыы хас биирдии пуун-
нарынан ымпыктаан-чымпыктаан
ыйытыы барар.

4. СОЦИАЛЬНАЙ БАЛА¤ЫАН -
НЬАТА

8. ССРС подданствотын ыларга
кірдіґμμ тμґэрэ сылдьыбыккыт дуо?
Ханна? Хаґан?

9. Советскай паспордана сылдь-
ыбыккыт дуо?Ханнык кэмІэ? Ол кэ-
мІэ ханна олорбуккутуй?

10. Советскай подданствоны биэ-
рэртэн аккаастаабыттара дуо? Ха-
ґан? Туох биричиинэнэн?

11. ССРС паспорын болдьо±ун уґа-
тартан хаґан аккаастаммыкытый?
То±о?

12. ССРС подданствотыттан ак-
каастанар кірдіґμμнμ хайа тэрил-
тэ±э, хаґан, туох биричиинэнэн
тμґэрбиккитий?

13. Атын ханнык судаарыстыба
подданствотын ыла сылдьыбыккы-
тый? Ханна? Хаґан? То±о?

Итинник курдук сμрдээх элбэх ыйы-
тыылардаахтар. Онно барытыгар суон
харандааґынан туора: "СУОХ"- диэн
суруйбут. 

1931 сыллаахха Харбин 1-кы ре-
альнай училищетын 6-с кылааґын
бμтэрбит. ХСМЛ куурсугар шоффер-
механик (былыргы орфографиянан
"шоффер", "оффициальнай" икки "ф"
буукубанан суруллаллар -авт) идэтин
баґылаабыт. Атын идэтэ: μμт маа-
стара (арыы-сыр). Поэт, музыкант,
артист о.д.а. кіІμл идэтэ суох, хаґы-
акка, сурунаалга μлэлээбэтэх. ХарбиІ-
Іа кэлэн баран μлэтэ суох. "Кыґыл" да,
"араІас" да киниискэнэн пенсия ыл-
бат. (БРЭМ биир саамай улахан сити-
ґиитэ - эмиграннар тілμμр нолуокта-
рыттан "кыґыл" киниискэлээх сэрии ин-
бэлииттэригэр, "ара²ас" киниискэлээх
тірμіхтэриттэн инбэлииттэргэ орто хам-
нас кээмэйинэн пенсия тілμμр эбит!)
Иитимньитэ суох. Билэр дьонуттан
босхо муннук устан олорор. Урукку
іттμгэр судаарыстыбаннай сулуус-
па±а турбатах. Циндао±а нуучча-аме-
риканскай μμт ферматыгар μлэлээбит.
Английскай, кытай тылларын билэр.
Маньчжурия±а Ниппонтан Ниппон
(Ниппон – урукку  орфографиянан -
авт.) визатынан кэлбит. ССРС-ка μлэ-
тинэн, сулууспатынан, аймахтарын
ыІы рыытынан биирдэ да сылдьыба-
тах. Советскай профсоюзка киирбэ-
тэх, ГПУ, разведупр, милиция о.д.а. раз-
ведка тэрилтэлэрин агена буолбатах.
Социальнай балаґыанньатынан Дьо-
куускай куорат мещанина.

5. СЫЛЛАРЫНАН ОЛОҔУН
КЭПСЭЭНЭ

1910 сыл: Кулун тутар 3 кμнμгэр
(эргэ стилинэн -авт.) Дьокуускай куо-
ракка тіріібμт. 

1917 сыл: Дьокуускай реальнай
училищетын бэлэмнэнии кылааґыгар
μірэнэ киирбит.

1918-19 сс.: Реальнай училищены
большевиктар "трудовой оскуола"
диэн уларытан тэрийэллэр. Ол ос-
куола±а μірэнэр. А±ата большевик-
тартан куотан Амыр сахаларыгар
саґа сылдьар.

1920 сыл: "буржуй уола" диэн
ата±астыылларын тулуйумна
μірэ±ин бырахпыт.

1921 сыл: Дьокуускай куораттан
Петропавловскай сэлиэнньэ±э куоп-
пут, а±атын имениетыгар хаґаайы-
стыбанан дьарыктаммыт.

1922 сыл: Охотскай муоранан Са-
халин арыыга Александровскай куо-
ракка, салгыы НиппоІІа Якогама
куоракка а±атыгар тиийбит.

1923 сыл: Ниппонтан Циндао куо-
ракка кэлбит, американскай оскуо-
ла±а μірэнэ киирбит.

1924-25 сс: А±ата Мукден куорак-
ка коммерциянан дьарыктанар. Он-
но дьиэтигэр μірэнэр.

1926 сыл: Циндао американскай
оскуола±а μірэ±ин салгыыр.

1927-28 сс: МукдеІІа реальнай
училище 5-с кылааґыгар киирээри
репетиторы кытта бэлэмнэнэр.

1929 сыл: Харбин 1-кы реальнай
училищетын 5-с кылааґыгар экза-
мен туттаран, реальнай училище±а
μірэнэ киирэр.

1931 сыл: Реальнай училищены
бμтэрэр. А±ата МукдеІІа коммер-
циянан дьарыктанар.

1932 сыл: ХСМЛ шоффер-меха-
никтар курстарыгар μірэнэр.

1933 сыл: МукдеІІа а±атыгар
тиийэн Чурин ма±аґыыныгар канце-
лярскай- хаґаайыстыбаннай таба-
ардар отделларыгар 60 иен хамна-
стаах бирикээсчигинэн μлэ±э киирэр.

1935 сыл: Циндао±а нуучча-аме-
риканскай μμт ферматыгар 45 сол-
куобай акылааттаах техник-маа-
старынан μлэлиир.

1937 сыл: А±ата ДайреІІа Кака-
каши станция±а кіґір.

1939 сыл: Ахсынньы ыйга Дайре-
ІІа а±атыгар тиийэр.

1940 сыд: Олунньу 2 кμнμгэр Дай-
рентан ХарбиІІа μлэ кірдіґі кэлбит.

Хамныыр-хамнаабат баайа суох.
Суукка, силиэстийэ±э сылдьыбатах.
Тутулла сылдьыбатах, хаайыыга
олорботох.

Үчμгэйдик билэр дьоно: Моисе-
енко Анна Илларионовна, Пономарев
Валентин Васильевич ("Петрович"
диэбитин атын илиинэн кіннірбμттэр
уонна "директор единого дома" диэн
эбии суруйан биэрбиттэр - авт.). Ефи-
мов Георгий Георгиевич (Георгий Се-
менович Ефимов а±атын аатын сыыґа
суруйбут-авт.).

6. БАЙЫАННАЙ СИБИДИ-
ЭННЬЭЛЭР

Байыаннай μірэ±иттэн са±алаан
1914 сыллаах Улуу сэриигэ, Граждан-
скай сэриигэ кыттыыларын туґунан
12 пууннаах анкета±а туора
"СУЛУУСПАЛААТАҔЫМ" - диэн ту-
ора суруйбут.

БРЭМ-²э регистрацияламмыт
нμ³мэрэ 1495/30178.»

Анкетаны 1940 сыллаахха олунньу
21 кμнμгэр толорбут.

Атын лиискэ тас кірμ²μн характе-
ристикалаабыттар.

"БРЭМ З-с отдела. Чып кистэлэ²
НИКИФОРОВ Анатолий Гав-

рильевич.
30 саастаах. Азиатскай тип. 185-

188 см μрдμк уІуохтаах. Киґи хара±ар
тута быра±ыллар уратыта суох. Та-
Іаґа-саба уурбут-туппут курдук, чэ-
бэр. Анаммыт чаастарыгар эрдэлэ-
эбэккэ да, хойутаабакка да лоп курдук
кэлитэлиир. Арыгы испит чинчитэ
суох. Ыйытыылары бол±ойон истэр,
иІнигэґэ суох эппиэттиир. Психи-
ческэй іттμнэн киэІ-холку турук-
таах. Нууччалыы, сахалыы (аннынан
тардыбыттар - авт) билэр. Англий-
скайдыы холкутук аа±ар, суруйар,
кэпсэтэр. Кытайдыы кэпсэтии ты-
лын μчμгэйдик билэр. Дьоппуоннуу
кμннээ±и кэпсэтии тылын билэр. Ор-
дук-хоґу ыйытыылары биэрбэт.

Отдел начальнига Н.Матковскай
Секретарь Н.Пулуцис
Муус устар 12 кμнэ 1940 сыл"
БРЭМ бары филиалларын кытта

сибээс отой чуолкайдык μлэлиир эбит.
БРЭМ Дайреннаа±ы отделение-

тыттан 
БРЭМ З-с отделын начальнигар.

Чып кистэлэ²инэн.
Бюро±а баар сибидиэнньэнэн НИ-

КИФОРОВ Анатолий Гаврильевич
"Ки-Кай" вагону оІорор заводка 1939
сыл олунньу 7 кμнμттэн 1940 сыл
тохсунньу ыйга диэри μлэлээбит.

Заводтан бэйэтин ба±атынан уу-
райбыт.

НИКИФОРОВ туґунан БРЭМ
отделениета μчμгэй да, куґа±ан да
сыананы биэрэр кыа±а суох.

БРЭМ Дайреннаа±ы отделение-
тын начальнига СЕМЕНОВ

È
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Секретарь ИМШЕНЕЦКЭЙ
Муус устар 30 кμнэ 1940 сыл."
БРЭМ ыспыраапката.
«НИКИФОРОВ Анатолий

Гаврильевич. Бюро 8-с отделын Үлэ±э
Биржатынан Мулин чох хостуур
шахтатыгар харабылынан μлэ±э
киирбит. Сулууспа±а 1940 сыл муус
устар 17 кμнμттэн тахсыбыт. Хам-
наґа 49 гоби (Маньчжоу Ди Го импе-
рия харчыта). Обмундированиенан ха-
аччыллыбыт.»

1940 сыл кэннинээ±и докумуоннар
нμімэрдэрэ эрэ бааллар. Атын доку-
муоннарын быґа тардан ылбыттар.

Дьэ, ол кэнниттэн маннык ис хоґо-
онноох ыспыраапка кыбыллыбыт:

«Совершенно секретно
СПРАВКА
по личному эмигрантскому делу N

41901
НИКИФОРОВ Анатолий Гаври-

лович в имеющейся в личном деле ан-
кете, заполненной для 3-го отдела
БРЭМ от 21-02-1940 года указал, что
он 1910 года рождения, уроженец
гор. Якутска, по национальности
якут, образование среднее, по про-
фессии шофер и механик, по поли-
тубеждению монархист. В Мань-
чжурию прибыл в 1924 году. В про-
шлом сын помещика.

В 1923 году учился в американской
школе в гор. Циндао.

В 1939 году служил в охране на ва-
гоно-строительном заводе в Дайрене.

Проживал гор. Харбин, улица Зе-
леный базар дом N 29.

В деле имеется фотокарточка.
ОП/УП ОПЕР. ГР УМГБ Х/К
Лейтенант КАЗАКОВ
27 апреля 1949 года».
А.Г. Никифоров личнэй дьыалаты-

гар ити саамай тиґэх докумуон. Ол кэн-
ниттэн ССКП Саха Уобаластаа±ы ко-
митета таґаарар «По ленинскому кур-
су» сурунаалын 1961 сыллаа±ы 10
нμімэригэр Л.Жженых, Н.Лаптев «Из
истории подрывной деятельности им-
периалистических государств на тер-
ритории Якутии» диэн ыстатыйала-
рыгар суруйбуттар: «...Вскоре после
капитуляции Японии на один из во-
енных объектов советских войск в
Маньчжурии пытался устроиться
переводчиком житель Харбина, вы-
дававший себя за монгола. Он сво-
бодно владел русским, английским и
японским языками. 

Проверкой было установлено, что
в действительности он является НИ-
КИФОРОВЫМ Анатолием Гаври-
ловичем, уроженцем города Якут-
ска, сыном крупного якутского тор-

говца-миллионера НИКИФОРОВА
Г.В. эмигрировавшего из Якутии в
1922 году.

При дальнейшем выяснилось,
что Никифоров в 30-х годах, после
окончания русско-японской школы,
был завербован японской разведкой
и прошел специальную подготовку
диверсанта-подрывника.

Также он был опознан явившим-
ся в органы госбезопасности с по-
винной, агентом японской разведки
Ступиным, который показал, что
Никифоров вместе с ним обучался в
разведывательной школе г. Харбина
и готовился для заброски в тыл Со-
ветской Армии.»

Улуу буур±а долгунугар тіріібμт
кімμс ньээкэ уйаларыттан омук сири-
гэр быра±ыллыбыт а±алыы-уоллуу Ни-
кифоровтар Маньчжуриятаа±ы олох-
торун кэпсээнэ итинэн тμмμктэнэр.

"ЛАОБАЙДАН МИХАЛЬЧУК"

Харбин кытайдара нуучча эмиг-
раннарын "лаобайдан", μрμ² гварде-
ецтары "фаньдунпай" диэн ааттыыллар
эбит. 1931 сыллаах биэрэпис быґыы-
тынан Харбин куоракка 103106 кытай,
30044 эмигрант, 26633 ССРС гражда-
нина, 6793 кытай подданствотын
ылыммыт нуучча, 2538 дьоппуон, 823
кэриэй, 2346 атын омук дьоно олор-
буттар. "Нуучча эмиграна" диэн Рос-
сияттан Маньчжурия±а олохсуйбут
дьону барыларын ааттыыллара.

Г.В.Никифоров – Манньыаттаах
уолун туґунан іссі тугу эмит билэ-
эйэмий диэн дьиэни бас билээччилэр,
коммерсаннар дьыалаларын ірі-та²-
нары сыымайдаан а±ай биэрдим. Ол
μлэлии олорон хаста да сμрдээ±ин би-
лэр араспаанньабар тμбэґитэлээтим да
ма²най улаханнык аахайбакка
кітμтэлээн истим. Үөґэ ахтан аґарбы-
тым курдук μлэ μлμскэнигэр аты²²а
аралдьыйбакка наар биир сыалы туту-
ґа сатыыгын. Онту² ардыгар охсуула-
ах да буолар, "наадата суох" диэн ха-
ґыйан кэбиспит дьыала² кэлин μлэли-
иргэр сμрμн "кμлμμс" буолан тахсар.
Хайыа²ый, кыґыйа-кыґыйа ол ха-
ґыйбыт дьыала±ын хаттаан кірдμμргэр
тиийэ±ин. Арыый иллэ²сийбиччэ ол
дьыаланы билсэр санаа μіскээтэ.

Балачча халы² паапканы а±алан
уурдулар. Арыйталыыбын. Аатын кі-
рііт ірі кіті тμґэбин!

«19056 нμ³мэрдээх дьыала.» 
«МИХАЛЬЧУК Филипп Ильич. 
Паспорын нμ³мэрэ 13179. 
1894 сыллаахха Волынскай губер-

ния Дубенскай уеґын Боремельскай

волоґыгар тіріібμт. Эмигрант.
Нуучча. Православнай. Гимназия 4
кылааґа μірэхтээх. Тиис враґа уонна
техник идэлээх. "Лондон" ма±аґыы-
ІІа μлэлиир. Ыйдаа±ы дохуота 100
гоби. Олорор сирэ Ченхе, Шевченко
уулуссатын 7 нμімэрэ. Маньчжу-
рия±а 1919 сыллаахха кэлбит. Кэр-
гэннээх, 4 саастаах кыыс о±олоох.
Ченхегэ дьиэлээх. Польскай тылы би-
лэр. Аймахтара Польша±а олорол-
лор...»

Аан дойдуну атыйахтаах уулуу ай-
маабыт сэриилэр, революция буур±ата
икки атахтаах эрэйдээ±и ханна-ханна
илдьэн бырахпата±ай!? Архыыптан
булбут дьыалам Дьокуускай куорат
мэрэ Илья Филиппович Михальчук ті-
ріппμт эґэтэ буолан хаалла! Анкета±а
ахтыллар тμірт саастаах кыысчаан
Илья Филиппович ийэтэ Ариадна Фи-
липповна эбит. 

Филипп Ильич уол о±ото суох бу-
олан аатын ааттатар киґи о²остоору
кыыґын ма²найгы о±отун бэйэтин ан-
нынан суруйтарбыт.

БРЭМ З-с отделын (кистэлэ² су-
лууспа!) μлэґиттэрэ Япония "риґин"
(биитэр "килиэбин") мээнэ сиэбэтэх
дьон! Хас биирдии эмиграны батта±ын
аґыттан са±алаан ти²илэ±эр тиийэ ым-
пыктаан-чымпыктаан сылыктыыллар,
ханна сылдьыбытын, кими билсиби-
тин, ол дьон тугунан тыыммыттарын,
тыыналларын барытын чинчийэллэр.
З-с отдел толорбут докумуоннарыттан
кірдіххі Филипп Ильич тіріппμттэ-
рэ орто сэниэ бааґынайдар уолларын
Дубна куоракка гимназия±а μірэттэр-
биттэр. 

Онтон Германияны кытта сэрии
са±аламмыт. Чугуйуу буолбутугар 1915
сыллаахха Филипп Михальчук сэри-
иттэн куотан Астрахань куоракка кэл-
бит. Онно балыксыттар артыалларыгар
киирэн μлэлээбит. 1917 сыллаах рево-
люция кэнниттэн эмиэ сэрииттэн куо-
тан Владивосток куоракка кэлэр. Вла-
дивостокка да кэлэн сэрииттэн куоп-
патах. 1918 сыллаахха генерал Бурмин
этэрээтигэр ылаллар. Онно Никольск-
Уссурийскайга (били²²и Уссурийскай
куорат) автомобильнай чааска сулуус-
палаабыт. Артиллерийскай ытыалаа-
ґы²²а тμбэґэн бааґырбыт. Дальне-
восточнай республика сууллубутугар
1920 сыллаахха Харби²²а куотан би-
эрбит.

Ма²най Ломаев гараґыгар μлэлэ-
эбит. Онтон бырааттыы Бент, Петров,
Витензон, Мичков ма±аґыыннарыгар
"Победа" ма±аґыы²²а
бирикээсчигинэн μлэлээбит. Үлэлии-
μлэлии киэґээ²²и іттμгэр чааґынай
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клиника±а тиис враґыгар μірэммит. 
1930 сыллаахха экстерн-экзамен

туттаран тиис враґа, техник буолбут.
1934 сыллаахха кэргэн ылбыт. Ченхе-
тээ±и дьиэтин атыылаан Шанхайга
кіспμт. 

«МИХАЛЬЧУК Мавра Ники-
тична. 

Нуучча, ССРС гражданката,
Шанхайга олорбут. Филипп Ильич
Михальчуктуун православнай таҥара
дьиэтигэр бэргэһэлэммиттэр. 1936
сыллааха кэргэнин кытта Шанхай-
тан ХарбиІІа кіґін кэлбит. Харби-
ІІа Диагональнай уулусса 120 нμімэр-
дээх дьиэтигэр 10 квартира±а олох-
суйбуттар…» 

Михальчуктар ити дьиэлэригэр
1949 сыллаахха диэри олорбуттар. Кы-
ракый ма±аґыыннаахтар уонна тииґи
эмтиир кабинеттаахтар. Аґары байан
да, дьадайан да барбатахтар. Онтон
1945 сыллаахха Маньчжурияны Со-
ветскай Армия сэриилээн ылар. Кыра
да дьиэктээхтэрэ эбитэ буоллар Ми-
хальчуктар ГУЛАГ баппа±айыттан
мμччμ кітμіхтэрэ суо±а эбитэ буолуо.
Советскай чекистэр "Бурмин этэрээти-
гэр автодивизио²²а сулууспалаабыт"–
диэн бэлиэтээґин эрэ о²орбуттар.

1949 сыллаахха Кытай Народнай
Республиката тэриллиитигэр Мао Цзэ-
дун Сталины кытта дуогабарын бы-
ґыытынан Кытайга олорор нуучча дьо-
нун, Кытай подданствотын ылбатах
эмиграннары барыларын КНР терри-
ториятыттан таґаартаабыттара. Нууч-
ча дьоно Тубабао арыыга салгыы
хайдах олорор дьылҕаларын күүтэн
хастыы да сыл олорбуттара. Тубабао
арыыттан үтμмэннээх μгμс киґи Бра-
зилия бадарааныгар, Австралия
шахталарыгар, Аргентинаҕа, Пара-
гвайга быра±ыллыбыттар.

Ол дьон араас дьыл±аланан сорох-
торо сору-му²у кірін, сорохторо ба-
йан-тайан Австралиянан, Америка ик-
ки континеннарынан ыґыллан хаал-
быттар. Сэбиэскэй былаас иннигэр ту-
ох да айыыта-харата суох іттμлэрэ
дойдуларыгар Россия±а тіннμбμттэр.

Филипп Ильич дойдутугар Волын-
скай уобаласка тінніірμ гыммытын
кі²μллээбэтэхтэр. Онон Казахста²²а
олохсуйарга кμґэллибит. Бэйэтэ уол
о±ото суох буолан кыыґа Ариадна
уолламмытыгар «ааппын ааттатар ки-
ґи буоллун» – диэн бэйэтин аннынан
суруйтарбыт. Кырдьа±ас Михальчук
сыыстарбатах. Добун холорук кыракый
сэбирдэ±и таптаабыт сиригэр тэлэ-
эрдэн илдьэн быра±арыныы, 1915 сыл-
лаахтан сэрии, революция Граждан-
скай сэрии, А±а дойду сэриитэ Во-

лынь, Астрахань, Владивосток, Хар-
бин, Шанхай, Казахстан курдук сирдэ-
ринэн быра±аттаабытын да иґин кэн-
нигэр аатын ааттатар кэнчээри ыччаты
хаалларбыт.

Итиннэ да±атан эттэххэ Саха Рес-
публикатын, саха дьонун Киин теле-
видениянан кулгуйбут Елена Масюк
эґэтэ, а±ата эмиграция±а Харби²²а
олорбуттар. Эмиэ Филипп Ильич кур-
дук дьыл±алаах дьон. Ол эрээри киґи
киґиттэн уратылаах да буолар эбит!
Илья Филиппович Михальчук иккис
тіріібμт дойдута буолбут Сахатын
Сиригэр, Дьокуускай куоракка кμμґμн,
кыа±ын барытын ууран μлэлиир. Ма-
сюктар эмиграннары донуостаан ССРС
гражданствотын толунан ылбыттар.
Нууччалар этэллэринии "яблоко от яб-
лони недалеко падает", сиэннэрэ, кыы-
стара Саха Республиката кэлин сыл-
ларга ситиспит ситиґиитин барытын
хара кыраасканан ньамайдаан кэби-
стэ! "Лаобайдан Михальчук" "лаобай-
дан Масюктан" уратылара сирдээх хал-
лаан курдук.

САХА СИРИТТЭН БАРБЫТ
ДЬОН

Эмиэ сити курдук архыыптан Саха
сириттэн төрүттээх нуучча дьахтарын
дьыалатын булабын.

«ГЕРАСИМОВА Надежда Алек-
сандровна 

Эмигрант буолбатах. 
1908 сыллаахха Јлμіхμмэ куора-

тыгар тіріібμт. А±ата Јлμіхμмэ
уокуругар силиэдэбэтэлинэн, миро-
вой судьуйанан μлэлээбит. ХарбиІІа
1912 сыллаахха кіґін тиийбиттэр.
А±алара ХарбиІІа мировой судьуйа-
нан μлэлээбит. 1927 сыллаахха
ілбμт. Надежда Александровна Хар-
бин коммерческай училищетын
бμтэрбит. Орто μірэхтээх...»Личнэй
дьыалатыгар итинтэн атын докумуон
да сибидиэнньэ да суох. Саха сиригэр
тіріібμт кыысчаан ханна тиийэн хай-
дах дьыл±аланаахтаабыта эбитэ бу-
олла? Айбыт та²ара билэн эрдэ±э.

КЫТАЙ ПОДДАННАЙА Е БОВЕНЬ

Советскай кэм²э тахсыбыт кинигэ-
лэргэ Георгий Семенович ЕФИМОВ
туґунан «махровый контрреволю-
ционер», «кадет», «реакционер», «на-
ционалист» диэн тыллартан ураты ха-
рактеристиканы кірсμі² суо±а.

Манньыаттаахтар кμтμіттэрэ, саха
μірэхтээ±э, Амма уола Захар Андре-
евич ЯКОВЛЕВ ОГПУ-га доппуру-
оска "Аммосов М.К., Ефимов Г.С.

уонна мин кэргэним Елена Гавриль-
евна Яковлева буоламмыт Автоно-
мия докумуоннарыгар μлэлээбиппит"
– диэн кірдірμμтэ боротокуоллам -
мытын дьиктиргии да, соһуйа да аах-
пытым. 

1929 сыллаахха Дьокуускайга Ксе-
нофонтов дьыалатыгар ОГПУ хаа-
йыытыгар сыппыт, Харбинтан эмиг-
рацияттан эргиллибит Петр Дмитрие-
вич ЯКОВЛЕВ доппуруоска Георгий
Семенович Ефимов туґунан маннык
кірдірбμт.

«ЕФИМОВ Георгий – бывший
председатель Областного управле-
ния. Мы были не в ладах. Он жил от-
дельно нигде не работал. С якутами
общался мало».

Хабаровскай архыыбыгар 51510 №-
дээх дьыаланы а±алан биэрэллэр.

«ЕФИМОВ Георгий Семенович.
1892 сыллаахха муус устар 10

кμнμгэр Саха уобалаґыгар тіріібμт.
Православнай итэ±эллээх. 1943 сыл
ыам ыйыттан Кытай подданнайа,
омугунан нуучча. Ąрдμк μірэхтээх,
Томскайдаа±ы Императорскай уни-
верситет юридическай факульте-
тын бμтэрбит. Идэтэ – юрист,
сулууспалаах. Ąлэлиир сирэ – оффи-
циальнай учреждение. Ыйдаа±ы хам-
наґа 100 гоби. Кэргэниниин бас билэр
дьиэлээхтэр ол дохуота кэргэнин ан-
кетатыгар ыйыллар. Олорор аады-
рыґа: Модягоу, Бородинскай уулусса
68 нμімэрдээх дьиэтэ. Маньчжурия±а
1924 сыллаахха Японияттан Дайрен
ніІμі кэлбит. 1926 сыллаахха таІа-
ра дьиэтигэр 1899 сыллаах тірμіх
Каргаполова Аполлинария Макси-
мовнаны кытта бэргэґэлэммит. Кэр-
гэнин убайа Каргополов Иван Макси-
мович Сахалян (билиІІитэ Хэйхэ)
куоракка олорор, сиэнэ 1923 сыллаах
тірμіх Каргополова Людмила Ива-
новна Чурин ма±аґыыныгар μлэлиир.
Кэргэнин балта 1901 сыллаах тірμіх
Лучкина Клавдия Максимовна Хар-
биІІа олорор дьиэ хаґаайката, бил-
лэ±э 1896 сыллаах тірμіх Лучкин
Ефим Алексеевич тимир суол μлэґи-
тэ...» 

1944 сыллаахха толорбут анкета-
тыгар «Мантецу (Маньчжурия тимир
суола – авт.) μлэлиир. Секутаку (кан-
целярия начальнига)» – диэбит. Ол
анкетатыттан кірдіххі 1935 сыллаах-
ха диэри кытай о±олорун нуучча ты-
лыгар μірэппит. 1935 сылтан Мантецу
μлэґитэ.

БРЭМ З-с отделын "чып кистэлэ²"
характеристикатыттан кірдіххі:

«ЕФИМОВ Георгий Семенович,
Кытай подданствотын 1943 сылла-
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ахха ылбыт. Кытайдыы аата Е Бо-
вень. Та²а´а-саба мааны. Тутта-хап-
та сылдьара дуоспуруннаах. Холку,
Ыйытыыларга лоп-бааччы эппиэт-
тиир. Сахалыы билэр. Политика-
нан интэриэ´иргээбэт.»

1945 сыллаахха Советскай Армия
киирэн чекистэр эмиграннары ірі-та²-
нары тутан барыыларыгар Кытай под-
данствотын ылыммыт дьону тыыппа-
тахтар, дьааххаммыттар. Онон Ефимов
– Е Бовень ханна да куота, кμрμμ са-
таабатах быґыылаах.

1949 сыллаахха Кытай Народнай
Республиката биллэриллибитин кэннэ
нуучча эмиграннарын μμрэллэригэр
бэйэлэрин подданнайдарын, эгэ, кы-
тайдар μμрμіхтэрэ дуо?

Корея сэриитин кыттыылаа±а, бил-
лиилээх эмчит Дмитрий Дмитриевич
СОФРОНОВ ахтыытын кытта били-
ґиннэриэхпин ба±арабын:

«Мин 1954 сыллаахха армияттан
демобилизацияламмытым. Биґиги
чааспыт Порт Артуртан чугас Ляо-
дун тумул арыытыгар турбута. Би-
ґиэхэ демобилизацияламмыт а±ыс
саллаакка Забайкальскай байыаннай
уокурук ыстаабыгар Чита±а ба-
йыаннай архыыбы илдьэрбитигэр со-
рудахтаабыттара. Архыып пломба-
ламмыт μс пульман-вагон этэ.
Тірдμс вагоІІа биґиги харабыллар
айаннаабыппыт. Харбин куоракка
тупикка анньан баран сэттэ кμнμ
быґа туруорбуттара. Хайыахпы-
тый, таах сытыахтаа±ар Харбин-2
станция начальнигыттан кіІμл
ылан, саллааттар уочаратынан куо-
раты кірбμппμт. Тас кістμμтμнэн
Ленинград куоракка майгынныыра,
нууччалар туппут куораттара бу-
олара киґи хара±ар ала-чуо быра±ыл-
лара.

Биирдэ со±ото±ун куораты кэри-
йэ сылдьан кафе±а аґыы киирбитим.
Ол олордохпуна таґырдьаттан саар
тэгил уІуохтаах, хатыІыр со±ус, са-
ас ортолоох азиат тииптээх киґи
киирэн кэллэ. Сырдык сиэрэй
кістμμмнээх, соломо сэлээппэлээх.
Ала-чуо мин остуолбар кэлэн олорон
эбиэт сакаастаата. Бэркэ сыныйан
кірін баран сμрдээх ыраастык нууч-
чалыы ыйытта:

– Вы, солдат, откуда родом?
– Из Якутии. – диэтим.
Киґим сирэйэ эмискэ сырдыы

тμстэ.
– Мин эмиэ Саха сириттэн сылдь-

абын ээ! – сахалыы саІарда.
– Саха сириттэн даа? АйаІІа

сылдьа±ын дуо? – диэн ыйыттым.
– Суох. Манна олоробун. 

Сонно мин тібібір араас санаа-
лар элэІнэстилэр. Мин иннибэр μрμІ
эмигрант олорор. Ол аата олус кут-
таллаах киґи! Тула іттμбμн
кірμтэлиибин. Миигиттэн ураты
биир да байыаннай киґи суох.

Сирэйим-хара±ым турбутун кі-
рін мичээрдээн баран: 

– Эдэр киґи! Куттаныма, мин
μспμйμін буолбатахпын. Эйиэхэ ту-
ох да куґа±аны оІоруом суо±а, – эйэ-
дэмнээхтик эттэ.

– Манна тугу гына±ын? – ыган-
ыган таґаардым.

– Манна революция инниттэн
олоробун. Кэргэннээхпин, дьиэлэ-
эхпин-уоттаахпын. Урут Никифо-
ров атыыґыт итэ±эллээх киґитэ
этим.

– Тіріібμт дойдугар то±о
тіннμбэккин? – ыйытааччы буол.

– Ити уустук боппуруос. Киґи
биир тылынан быґаарбат. Мин арас-
паанньам Ефимов диэн. Миэхэ дьиэ-
бэр бара сылдьыбаппыт дуо? Ман-
тан чугас олоробут. Кэргэттэрбин
кытта билиґиннэриэм. Кэпсэтиэх-
пит. Сахалыы саІаны да истибэтэх
ыраатта.– диэтэ.

Итини истээт мин кутталым
іссі улаатта. Биґиэхэ кыраныысса
таґыгар сулууспалыыр саллааттар-
га омук агеннара араастаан киирэ са-
тыылларын туґунан сэрэтии гиэнэ
кытаана±а этэ. Ким эмит билсиґэ,
ыалдьыттара ыІыра сатаата±ына
ол туґунан хайаатар да оґуобай от-
делга биллэриэх тустааххын. Бил-
лэрбэтэххинэ – иэдээн! Ийэ дойдуну
таІнарыыга тэІнээх!

– Ыалдьыттыыр кыах суох. Су-
лууспам наадатыгар сылдьабын. Тиэ-
тэйэбин. – диэн сымыйалаатым. Тиэ-
тэйэ-саарайа пилоткабын кэтээт
ойон турдум.

Киґим биллэрдик хомойдо. 
– Чэ, этэІІэ буол! Биир дойду-

лаа±ым! Саха сиригэр э±эрдэ!– диэх-
тээтэ.

Таґырдьа ойон тахсаат уулусса
устун тэбинэн кэбистим. Балачча
ыраатан баран, ким да эккирэппэтин
билэн бытаардым.

Бастакы санаам, инструкция бы-
ґыытынан Харбин-2 станция оґу-
обай отделыгар киирэн ити тμбэлтэ
туґунан арааппардааґын этэ.
Јскітμн инньэ гыннахпына ХарбиІ-
Іа ити кірсμбμт киґим кимэ-туга
биллиэр диэри хааларга тиийэбин.
Демобилизацияланан дойдубар ык-
саан иґэр киґиэхэ ол хайдах да са-
таммат. Толкуйдуу тμґэн баран хан-
нык да оґуобай отделламмат бы-

ґаарыныыны ылыммытым. Јскі-
тμн бэйэлэрэ та±ыстахтарына урук-
куттан биллэр албаґынан «тугу да
ійдіібітіх» буолуом.

Ити курдук эдэр эрдэхпинэ бэйэм
акаарыбыттан уонна куттаспыт-
тан биир историческай кірсμґμμнμ
мμччμ тутан турабын. Оччолорго
«бандьыыттар», «норуот істііх-
тірі», «μспμйμіннэр» – диэн ійдібμл
олус кытаанахтык олорбут кэмэ этэ.
Уонна Американы утары кистэлэІ
сэриигэ кыттыбыт саллаат бап-
пыыскам да кытаана±а бэрдэ.»

Кырдьа±ас до±орум, Америка – Ко-
рея сэриитигэр хорсуннук сэриилэґэн
"Кыґыл сулус" орденынан, "Хорсунун
иґин", "Бойобуой μтμілэрин иґин"мэ-
тээллэринэн на±араадаламмытын μйэ
чиэппэриттэн ордук кэм²э кистии
сылдьыбыт кырдьа±ас саллаат, аатыр-
быт эмчит, саха омук биир ытык-маа-
ны киґитэ Дмитрий Дмитриевич СО-
ФРОНОВ итинник кэпсээннээх.

Георгий Семенович Ефимов.
Дьаа²ы кулубатын уола. Үөрэххэ
дьо±урдаа±а о±о эрдэ±иттэн билли-
бит. Верхоянскайга оскуоланы бμтэ-
рэн баран Дьокуускайга духовнай
училищеҕа μ³рэнэр. Онтон Том-
скайдаа±ы Императорскай уиверси-
тет юридическай факультетыгар
μ³рэнэ киирэр. Томскайга μ³рэнэр
сылларыгар саха студеннарын зем-
лячестволарын салайбыт. Кыаммат-
тμгэммэт студеннарга кини салал-
татынан син к³м³л³´³ сатаабыт-
тар. 1916 сыллаахха μ³рэ±ин бμтэрэн
μрдμк μ³рэхтээх юрист буолан эр-
гиллэр. 

Инникилээн иґэр ыччат ортотугар
сылдьыбыт эдэр интеллигент револю-
ция кэнниттэн саха омук оло±о тупса-
рыгар ис сμрэ±иттэн итэ±эйэн консти-
туционнай демократтар (кадеттар) пар-
тияларыгар кыттыґан са²а оло±у ту-
тууга кμμґμн-кыа±ын, эдэр эрчимин
холбообут.

1920-21 сыллар Георгий Семенович
«сулустаах» сылларынан буолбуттара.
Са²а олохтоммут Сэбиэскэй дойдуга
Саха сирэ Иркутскай уобаласка оро-
йуон эрэ быґыытынан киллэриллиби-
тэ. Дьэ, онно Максим Аммосов, Платон
Ойуунускай, Исидор Барахов Саха си-
рин статуґун туґугар туруулаґан туран
киирсибиттэрэ. Государственнай ту-
тулу, сокуону, Саха сирин норуотта-
рын, экономикатын μчμгэйдик билэр
μрдμк μірэхтээх эдэр дьон Георгий Се-
менович Ефимов, Елена Гаврильевна,
Захар Андреевич Яковлевтар билии-
лэрин, эдэр эрчимнэрин барытын анаа-
быттара.
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Билигин Саха Автономнай Совет-
скай Социалистическай Республика-
тын тэрийии туґунан боротокуоллары,
докумуоннары сирийэн кірдіххі, ба-
рахсаттар, «дойдубут, норуоппут туґа»
диэн алдьархайдаах да охсуґууну аа-
ґаахтаабыттар эбит. Автономия хас
биирдии ыстатыйатын туох да дьиэк
киирбэтин курдук бэлэмнээґин,
итэ±этиилээхтик дакаастааґын – би-
ґиги Саха Республикатын суверените-
тын туґунан Декларацияны ылыныы-
бытыгар олус диэн маарынныыр эбит.
Биґиги элбэх буоллахпыт дии. Кинилэр
буоллар тірдμі-бэґиэ эрэ буолан μлэ-
лээбиттэр. 

Автономияны ылар буолан, μірэн-
кітін дойдуларыгар тіннμбμттэрин
«дьаарай контрреволюционердар», «ре-
акционердар» диэн сокуону тас іттμгэр
биллэрбиттэр.

Захар Андреевич Яковлев эрэйдээх
хаайыыттан хаайыы дойдуланан ба-
ран 1938 сыллаахха хаайыыга ытыл-
лыбыт. Кэргэнэ Елена Гаврильевна
1932 сыллаахха о±олонобун диэн тыы-
на быстыбыт.

Георгий Семенович тыынын тэс-
килэтэн Чурапчыга тахсыбыт. Эмиэ
кини курдук чыкаа тимир илиититтэн
тыыннарын тэскилэтэн тыа±а куоппут
саха интеллигеннэрин кытта тμмсэн
«кыґыл террорга» утары турбуттар.
Чурапчыга Уобалас управлениетын
(Временное Якутское областное на-
родное управление) тэрийэн «кыґыл
Дьокуускайы» эрэ арыылаан хаалла-
ран, Саха сирин барытын дьаґайан
барбыттар эбит. Кыайтарыы кэнниттэн
μрμі-тараа барыы буолбут. 

Георгий Семенович Ефимов Е Бо-
вень буолан Саха сирэ биир чулуу
уолун сμтэрбит.

Саха сирэ республика статуґун
ылынан «һай-һат» диэн олорор.
Сотору-сотору буолар үбүлүөйдэргэ
Автономияеы ылыыга үлэлэспит да
соччо-бачча кыттыспатах да дьон аат-
тара чиэстэнэр-бочуоттанар. Арай ити
тμгэ²²э Саха Республикатын иннигэр
улахан μтμілээх Георгий Семенович
ЕФИМОВ, Захар Андреевич Яков-
лев, Елена Гаврильевна Никифоро-
ва-Яковлева эрэ ааттара ахтыллыбат.
Дьиҥэр дойдуларын иннигэр
күүстэрин, кыахтарын холбообут дьон
μтμі ааттара чілμгэр тμґэриллиэх
кэри²нээх.

КҮН ТАХСАР ДОЙДУТА

1945 сыллаахха Маньчжурия±а сэ-
биэскэй сэриилэр киириэхтэригэр диэ-
ри Саха сириттэн барбыт эмиграннар

олохторун-дьаґахтарын туґунан сμрμн
іттμн син биллибит диэххэ сіп. Онтон
салгыы кірдμμр μлэ тумулуктанан ха-
алла. 

А±ам, А±а дойду Улуу сэриитин
кыттыылаа±а, Амма улууґун Мээнди-
ги олохтоо±о Васильев Егор Михай-
лович 1945 сыллаахха Чанчунь куо-
ракка госпитальга илдьэ иґэр саллаат-
тара утатан уу кірдіібμттэригэр биир
олбуор таґыгар колонка баарын кірін
массыынаны тохтотон флягаларга уу
ыла турбут. Олбуор таґыгар ыска-
мыайка±а икки эмээхсин олороллоро
μґμ. Јйдіін истибитэ – сахалыы кэп-
сэтэллэр.

Сэриигэ тμірт сыл тухары биир да
сахалыы тылы истибэккэ сылдьыбыт
киґи μірэ тμспμт.

– Сахаларгыт дуо?
– Сахаларбыат! Сахаларбыт! – эмэ-

эхситтэр халахайдана тμспμттэр.
– Хайдах манна кэлэн хааллыгыт?
– Былыр сэрииттэн куотан кэлбип-

пит. Эн хайа дойду о±ото±ун?
– Аммабын. Арба, биир дойду-

лаа±ым Эрэґээнискэй диэн баар бу-
олуохтаах этэ. Истибиккит дуо?

– Билэбит. Ол киґи кістμбэт буолта
ыраатта.

– Атын сахалар бааллар дуо?
– Бааллара да бары ыґыллан хаал-

лылар бадахтаах. Микииппэрэп Маннь-
ыаттаах уола баара Дьоппуонньалаа-
быт сурахтаа±а...

Сорудахха сылдьар киґи тугу уґун-
нук сэлэґэ тураахтыай? Онуоха эбии
суоппара тиэтэтэн бээ±инэт да бээ±инэт
буолбут. Кэлин кэлэ сылдьыах буолан
салгыы айанныы турбут. Сулууспа-
лыыр чааґын атын сиргэ кіґіріннір
ол саха эмэээхситтэрин уонна хаґан да
кірсμбэтэх.

Япония±а сылдьыбыт сахалар
Манньыаттаах уолун кірсμбμттэрин
туґунан биир μґμйээн сахаларга уос но-
мо±о буола сылдьар. 

Алта уонус сыллардаахха Япония±а
тиийбит сахаларга сμрдээх мааны
о±онньор тиийэн уу сахалыы кэпсэп-
пит.

– Тіґі сайынныгыт?
– Сайдан бі±і.
– Мин ма±аґыыным баар дуу?
– Баар. Гастроном буолан турар.
– Чэ, оччотугар ырааппатах эбик-

кит!– диэбит диэн буолар.
Ити μґμйээн тіґі кырдьыктаа±ын

билээри оччолорго Япония±а сылдь-
ыбыт дьоннору кірдіін ыйыталаґа
сатаатым да, оччолорго Токиотаа±ы
Олимпиада±а сылдьыбыт дьонтон би-
ир да киґи Манньыаттаах уолун
кірсμбэтэх. Саха Республикатын Бо-

чуоттаах гражданина Егор Дмитриевич
Кычкин Япония±а бара сылдьан
кірсμбμт буолуон сіп курдук. Ол эрэ-
эри аймахтара ол чахчыны бигэргэп-
пэтилэр.

Манньыаттаах уолун туґунан саа-
май μчμгэйдик билэр киґинэн ССКП
Саха уобаластаа±ы комитетын урукку
бастакы секретара, Манньыаттаахтар
уруулара, о±о эрдэ±инэ, кини
міссμйμінμгэр олорон μірэммит Се-
мен Захарович Борисов эбит да, мин
кинини кытта билсиґэ сатыыр тμгэм-
мэр ілір ілμμнμ кытта охсуґа сытаах-
тыыр этэ.

Манньыаттаахтар алаастарыгар
Аґыыкайга анаан-минээн Японияттан
журналистар кэлэ сылдьыбыттар, тугу
эрэ кірдіібμттэр μґμ диэн сурах ти-
лийэ кітті. Кірдіін-кірдіін Эн Эйч
Кэй (NHK) Япония телевизионнай ком-
паниятын биригээдэтэ Арктика туґу-
нан киинэ уста кэлэ сылдьыбытын, ол
дьон Аґыыкайга тахса сылдьыбытта-
рын биллим. 

Япония±а кэргэн тахсан олорор са-
ха дьахталларын аадырыстарын булан
сурук ыыталаан кірбμтμм да ууга таа-
ґы бырахпыттыы мэлийбитэ. 

Оччолорго Япония±а Саха Респуб-
ликатын бэрэстэбиитэлинэн μлэлии
сылдьыбыт Николай Андреевич Бара-
мыгины кірсін μлэм туґунан кэпсэ-
этим, кіміліґірμгэр кірдістμм. Ни-
колай Андреевич сонно тута Япония-
ны кытта сибээстэґэ охсон, ким аады-
рыґыгар хайдах ис хоґоонноох суругу
ыытарбын сμбэлээн-амалаан биэрдэ. 

Сибээстэґэр киґибит – Саха Рес-
публиката Японияны кытта сибээстэ-
ґиитигэр улахан кылааты киллэрбит,
Япония±а Саха Республикатын Бочу-
оттаах консула Тэцуо Сато. Манна ал-
мааска μлэлиир дьоппуон бизнесмен-
нэрин а±ала сырытта±ына билсибит
буоламмыт тμлμпμінμнэн кэпсэтэрби-
тигэр куоласпын тута биллэ. Туохха ти-
ийбиппитин быґаардым. Ы²ырыы ыы-
тарга сібμлэстэ, туох докумуон наада-
тын быґаарда.

Јр-ітір буолбата "Манньыаттаах"
директора Андрей Дмитриевич Ере-
меев уонна мин ааппытыгар Япония±а
ы²ырыы тигинээн кэллэ. Айан орос-
куотун, хонук сири, библиотека±а, ар-
хыыпка μлэлиир иґин тілібμрμ ба-
рыллаан аа±ан баран баспытын харба-
на тμспμппμт. Биир киґиэхэ 5000 дол-
лар курдук буолан та±ыста. Ити саамай
сэмэй аа±ыынан!

Үгμстэр "Манньыаттаахтары" олус
баай дьон курдук саныыллар. Ис дьи-
²эр оннук буолбатах, бука бары кы-
таанах акылаакка олороллор. Ордо-
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руммут харчыларынан тутуу ыыталлар,
са²а производстволары тэрийэллэр.
Онон ба±арды² да сонно тута Кытай-
га, Япония±а командировкалаан иґэр
дьон буолбатахтар. Ты²ырахтаґан-ты-
²ырахтаґан ороскуоту² хайа эрэ чаа-
ґын тіліґμіхтэрин син.

Дьэ, ол иґин Япония±а барарга μп-
харчы кірдіґμμ (сорох тμгэннэргэ ум-
налаґыы да диэххэ сіп!) са±аламмыта.
Араас дьоннор бааллара: ис сμрэхтэ-
риттэн кіміліґі сатыыр дьон, кімі-
ліґір кыахтаах эрээри кіхсμлэрин кір-
дірір дьон, кіміліґμіхтэрин ба±арар
эрээри кыа±а суох дьон.

Онноо±ор бэйэбит аттыбытыгар
сылдьар дьонтон Япония±а кμμлэйдии
эрэ барар курдук саныыр дьон эмиэ ба-
аллара. Биир оннук тойо²²о саха ин-
теллигенциятын, Харби²²а Саха эмиг-
раннарын дьыл±аларын, чинчийии μлэ
туґунан уубар-хаарбар киирэн кэпсии
олордохпуна сμрдээх улаханнык сы-
²аа±ырдан баран, быґа тμґэн: «Хар-
би²²а кытай дьахталлара хайдахта-
рый?»– диэн ыйытааччы буолла. Ол то-
йон кимэ-туга аа±ааччыга хос быґаа-
рыыта суох ійдінір ини?

Ол эрээри тойон барыта кини
курдук буолбатах. Бμгμн мин биһиги
дьыалабытыгар улаханнык көмөлөспүт
киґиэхэ Арктикатаа±ы муора паро-
ходствотын генеральнай директоры-
гар Сергей Анисимович Анисимовка
махтал тылларын этиэхпин ба±арабын.
Сергей Анисимович Сунтаар улууґут-
тан тірμттээх саха киґитэ Владиво-
стокка мореходнай училищены бμтэрэн
баран ір сылларга омук сирдэринэн
сылдьар судноларга μлэлээн судно ка-
питаныгар тиийэ μμммμт муора капи-
тана. Тиксиигэ Арктикатаа±ы муора па-
роходствота саамай ыарахан кμннэри-
гэр генеральнай директор бур±алдь-
ытын сμкпμт. 

Арктикатаа±ы муора суола диэн
хаґан да муус, тымныы диэни билбэ-
тэх итии муора суолларыгар холо-
отоххо отой атын буолла±а: тыйыс усу-
луобуйа, флот эргэриитэ, опыттаах
специалистар киин сиргэ кіґμμлэрэ,
рынокка киириигэ дойду барыта сата-
рыйыыта, экономическай сыґыаннар
булкуллуулара. Итинник кэм²э Сергей
Анисимович уґулуччу тэрийэр тала-
аннаа±ын, муора транспорын эконо-
микатын, Арктикатаа±ы муора суолун
уратытын билэрин дакаастаан, Аркти-
катаа±ы муора пароходствота Саха Рес-
публикатын экономикатыгар бэйэтин
кылаатын киллэрдэ. Кінітμнэн эттэх-
хэ, тіґі да Арктикатаа±ы муора фло-
та эргэрдэр, μп-харчы эргиирэ міл-
тіітір, хотугу улуустар сиир килиэп-

тээх, дьиэлэрин ититинэр оттуктаах,
уґун полярнай тμμннэргэ сырдаты-
налларыгар уматыктаах олороллор. Па-
роходство Генеральнай директорын
μлэтэ итиннэ ырылхайдык кістір. 

Сергей Анисимович саха омукка
историяны билии му²утуур оруолун
ійдіін, биґиги μлэбитигэр биллэр-кі-
стір кімінμ о²орбута.

Наадалаах μп кістін биэрбэккэ ви-
забыт болдьо±ун хаттаан о²отторо-
о²отторо саас муус устар ыйга, дьэ,
айанныыр буоллубут.

Аан ма²най ыччат хаґыатын кор-
респондена буолуохпуттан команди-
ровка±а сырыттахпына кμннээ±инэн
бэлиэтэнэн иґэр μгэстээхпин. Аа±аач-
чыларбын кытта Япония±а сылдьан
о²орбут суоллаа±ы бэлиэтээґиннэр-
бин кытта билиґиннэриэхпин ба±ара-
бын.

2000 сыл. Муус устар 20 кμнэ.
Чэппиэр.

Владивостокка Роберт Дамбуев ди-
эн Горнай улууґуттан тірμттээх биз-
несмен уол олорор. Дьокуускайга омук
массыыналарыгар саппаас чааґы атыы-
лыыр ма±аґыыннаахтар. Роберт Вла-
дивостоктан табаар ыытар эбит. Біді²-
сада² кірμ²нээх, ыллыктаах тыллаах-
істііх, чахчы да киґи «ыччаттаах-
пын» диир киґитэ. Дойдулаах киґи
быґыытынан сирдээн, докумуоннар-
бытын о²орторорбутугар кіміліґін,
аэропорка атааран биэрдэ.

Таможняны, пограничнай зонаны
ааґаат да хайдах эрэ сир-халлаан икки
ардыгар тμбэспит курдук буолан
ыла±ын. Хайдах дойдуга тиийэргин
билбэт буоллаххына дьааххана са-
ныыгын, дух-дах тутта±ын. Андрей
Дмитриевич Еремеев омук сиригэр
μйэтигэр аан ма²най тахсар. Онон син
долгуйар.

Владивостоктан Ниигата±а "Ту-
134" самолет кітір эбит. Балтараа ча-
ас кіттμбμт. Ол кэм²э сэмэй со±ус да
буоллар аґаттылар. Япония±а чуга-
ґыырбытыгар былыт дьай±арда. Ан-
ныбытыгар от кμіхтμ²μ і²нііх муора
долгуннара эрэґэлэнэллэр. Иннибити-
гэр хайалар кі±ірμмтμйэн кіґμннμлэр.
Онтон кытыл дьирбиитэ кэллэ. Ниига-
та аэропорда отой муора μрдμгэр ту-
туллубут. Тμґэн иґэн кірдіххі сімμйэ-
нэн тэґэ анньар сир суох, барыта тутуу,
дьиэ-уот. Онтулара барыта уурбут-туп-
пут курдук. Владивостокка саас са²а
биллэн эрэр этэ, манна от-мас кμп
кμіх, отонноох мастар сибэккилэрэ си-
лигилээн бі±і турар.

Самолеппут кілμіґэлэрэ сири
да±айаллар.

Дьоппуоннар дорооболору²!

Сахалар дьоппуоннары «таай-
дарбыт» диэн ааттыыллар. Ону
дьиктиргээн хасы´ан билбитим
Улуу Хоро о±онньор дьоппуон дьах-
тара ойохтоох эбит. Мин ¥с Хоро уу-
´ун (Пиэрибэй Скороульскай) ыч-
чата «таайдарбар» ыалдьыттыы ти-
ийдэ±им! Оло²хо±о кэпсэнэринэн
«Ситэ буспатах балык миинин кур-
дук бадыа-бμдμі халлааннаах Ґс
Ньμкэн тμгэ±иттэн абааґы аат-
таа±а Адьарай уола Уот-Уґутаакы
Туйаарыма-куону» уоран-талаан ба-
рар. Дьоппуоннар дойдуларын Ньи-
хон диэн ааттыыллар, Кюсю, Хонсю,
Хоккайдо арыыларга олороллор.
Бай±ал ортото буолан кμнэ-дьыла
куруутун «ситэ буспатах балык мии-
нин курдук бадыа-бμдμ³ халлаанна-
ахтар». Номоххо киирбит Аджиро,
Усутаки диэн самурай-бухатыыр-
дардаахтар.

Омуктар таможнялара, погранич-
най хонтуруоллара сμрдээх сууххайдык
барааччы. Дьоппуоннар да гиэнэ оннук
буолла. Хонтуруолу ааґаат вокзалга
тахсабыт. Тэцуо Сато ханна. хайдах
тиийэрбитин барытын быґааран биэр-
битэ. Английскайдыы удума±алыыр
буоллаххына бэрт судургу эбит, стрел-
ка, ыйыы бі±і. Онон ыйдараммыт ав-
тобуска тахсан тимир суол вокзалыгар
айанныыбыт. 

Билиэт ылаат сонно айанныыр бу-
оллубут. Синкансэн – дьоппуоннар
электропоезтара. Икки мэндиэмэннээх
μрμ² көмμс дуйдаах сімілμіт курдук
быґыылаах кілі тыаґа суох устан кэ-
лэн тохтоото.

Киґи балачча элбэх да μтμрμґμμ,
анньыґыы, μіхсμμ-маатыра диэн отой
суох. Дуоспуруннаах ба±айытык кии-
рэн билиэппитигэр ыйыллыбыт миэ-
стэлэргэ олордубут. Айаннаатыбыт.
Ниигататтан Токио±а диэри 600 кило-
метр. Синкансэн чааска 250 километр
тμргэнинэн барар. Оннук суґал айан-
наах эрээри кілμіґэлэр рельсэни кыт-
та алтыґар тыастара иґиллибэт. Сі-
мілμітμнэн кітін иґэр курдук эрги-
ирдэргэ биллэ-биллибэт эгдэ²нээн эрэ
ылаттыыр.

Ниигата куорат хаґан бμтэрин
кμμтэн кірдμм да, куорат бμтμіх бы-
ґыыта биллибэтэ. Куораттан куорат
сал±анан иґэр. Дьиэлэр кэннилэригэр
кыра-кыра рис бааґыналара, о±уруот
сирдэрэ кістμтэлииллэр. Куораттары-
гар мэ²э халлаа²²а харбаспыт улахан
дьиэлэр суохтар. Му²утаан 25-тии мэн-
диэмэннээх дьиэлэр. Таас тутууларыгар
сμрμннээн кубизм стилэ баґыйбыта
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кістір. Ол иґигэр киґи хара±а таптыы
кірір дизайннаах дьиэлэр, тутуулар да
элбэхтэр. Ордук сібμлээбитим – чаа-
ґынай дьиэлэр. Сμрμннээн иккилии
мэндиэмэннээхтэр. Сμрдээх тупса±ай
архитектуралаахтар, дьи²-чахчы дьоп-
пуон характерын кірдірір тутуулар. 

Япония – хайалаах дойду. «Хайа»–
диэн Ниигататтан са±аламмыт «куо-
рат» быстан хаалбата. Онноо±ор тун-
неллар кытта куораттар, собуот бі±і
онно баар быґыылаах.

Синкансэн – айанньыкка табыга-
стаах буоллун диэн анаан-минээн о²о-
ґуллубут транспорт. Кириэґилэтэ сі-
мілμіт кириэґилэтин курдук тиэрэ
тμґэр. Уонна ким да киирэригэр-тах-
сарыгар мэґэйдээбэт. Поезд μлэґиттэ-
рэ тэлиэскэ±э анньа сылдьан утах, чэп-
чэки аґылык атыылыыллар. Телеви-
зордаах. Са²атын истээри гыннаххы-
на то²оло±у² аннынаа±ы дьааґыктан
наушник ылан са²атын холбуоххун
син. Радио, музыка эмиэ онно кэлэр.

Аргыспыт биґигини кытта Влади-
востоктан кітін кэлбит эдэр уол нууч-
ча диэбиппит Ерк Рулофф диэн немец
буолан хаалла. Немецтии кэпсэппиккэ
соґуйда да, μірдэ да. Айаммыт уста-
тыгар табаарыстыы буолан хааллы-
быт. До±отторугар ыалдьыттыы баран
иґэр.

Синкансэн аара 5-6 улахан куорак-
ка бэрт кылгастык тохтоон ааґар эбит.
Ол аайы сμрдээх минньигэс куоласта-
ах дьоппуон дьахтара биллэрэн иґэр.
Ыраатан истэхпит аайы айыл±ата, ото-
маґа киґи хара±ар биллэрдик улары-
йар. Халлаан киэґэрэ быґыытыйда.
Чугаґаатыбыт быґыылаах, аргыстар-
быт хомунан бардылар. Поезпыт сыы-
йа бытааран тохтоото. Минньигэс куо-
ластаах дьахтар биллэрдэ:

– Tokyo!..
Синкансэн тμннμгμнэн бэрт ыраах-

тан дьоппуоннартан барыларыттан
чрбойор μрдμк у²уохтаах ма²ан бат-
тахтаах киґини булан ыллыбыт. 

– Сато-сан!– Андрей Дмитриевич
биґиги кірсμбэтэхпит ырааппыт ай-
махпытын булбуттуу μірэ тμґэбит. 

Биґигини ійдіін кірін сапсыйда. 
Поезтан тμґэн μірэ-кіті дорообо-

лоґобут. Сато-сан кыра у²уохтаах ис-
киирбэх дьоппуон дьахтарын кытта
билиґиннэрэр:

– Кэргэним Сееко-сан.
Сееко-сан намчы ба±айы илиитин

утары уунар. Биґиги аргыстаґан кэл-
бит немецпитин кытта билиґиннэрэ-
бит. Наадыйар аадырыґыгар хайдах
тиийэрин метро станциятыгар тиэр-
дэн баран быґааран биэрдилэр. Муна-
ардаххына манна телефоннаар диэн

Сато-сан визиткатын туттаран кэбистэ.
Дьэ, культуралаах дьон диэтэ±и²! 

Биґиги эмиэ тμґэр гостиница -
бытыгар айаннаатыбыт. Үлэ чааґын
бμтμμтэ буолан буолла±а эликтричка±а
киґи бі±і. Ол эрээри μтμрμґμμ-аннь-
ыґыы олох суох. Станцияттан тахсар-
бытыгар эр-биир зонтиктары туттар-
таан кэбистилэр. Токио±а самыырдыы
турар эбит. Гостиницабыт станцияттан
отой чугас. Нμімэрбит кμлμμґμн ылан
биэрэн баран Сато-сан биґигини кэр-
гэнин дьаґалтатыгар хаалларда, бэйэ-
тэ дьыалабыай кірсμґμμгэ барда. 

Айаннаан кэлбит дьон суунан-та-
раанан баран Сееко-саны батыґан ре-
стора²²а аґыы киирдибит. Кимонола-
ах, хартыынаттан тμспμт курдук кыра-
ґыабай дьоппуон кыыґа аа²²а кісті-
іппμтμн биґиэхэ утары сμμрэн тоґу-
гураан кэллэ. Кыракый остуолларга
олордуталаата. Сееко-сан туох-ханнык
бμлμμдэ буоларын быґаара-быґаара ас
сакаастаата. 

Ма²най кыракый пиалаларга сы-
лаас сакэ а±алан биэрдилэр. Сииктээх
умуґахха ір турбут быыппах курдук
ньиксик сыттаах, амтаннаах. Ол да бу-
оллар ис искиттэн сылыйа, дырылыы
тμґэ±ин, намыын ба±айы дьоппуон
музыката оонньуур. Куукуна±а эн ха-
ра±ын ортотугар эдэр ба±айы асчыт
уолаттар, сμрдээх имигэстик туттан
биґиги сакаастаабыт бμлμμдэлэрбитин
бэлэмнииллэр. Чахчы да кулинарнай
искусствоны баґылаабыт дьон бы-
ґыылаах! Биґиги кірдіхпμтμнэ бэрт
боростуой от-мас сэбирдэ±иттэн, ба-
лык, муора харамайдарын кырбаста-
рыттан хартыына курдук бμлμμдэлэри
о²орон таґаараллар. Сиэхтээ±эр арай
кірін хараххын μірдэ сылдьыах кур-
дуккун.

Андрейым биилкэ, быґах биэрээри
гыммыттарын тута аккаастанна уонна
палочкаларынан хайа да дьоппуонтан
итэ±эґэ суох бэрт имигэстик аґаан
ылыбыратан барда.

Сееко-сан Сатолыын Москва±а
уґуннук олорбут буолан нууччалыы
олох ыраастык са²арар. Токио уни-
верситетыгар нуучча тылын μірэтэр
эбит.

Саха сирин сμрдээ±ин интэриэґир-
гиир. Театральнай искусствоны олус
μчμгэйдик билэр быґыылаах. Саха те-
атрын туґунан истибит. Саха театрын
туґунан токкоолоґор, Манньыаттаах
уола кимин-тугун ыйыталаґар. Ирэ-хо-
ро кэпсэтэн, тото-хана аґаан-сиэн ре-
стора²²а балачча уґуннук олоробут.
Ресторан кэнниттэн дьиэлээх дьон бы-
ґыытынан, куораты да кіріірμ Се-
еко-саны станция±а атааран биэрэбит.

Нμімэрбитигэр кэлбиппит кэннэ
Андрейым:

– Дьикти ба±айы, омук сиригэр,
дьоппуоннарга кэлэн олорор курдук са-
наммаппын, дойдубар сылдьар кур-
дукпун,– диэтэ. 

Ванналара буочука курдук туруору
буолар эбит. Отой илии² анныгар пла-
стиковай бытыылка бі±і турар. Омук-
тарга анаан английскайдыы суруктаах.
Киґи этин-сиинин ыраастыыр, тирии-
тин тэнитэр ванналаах ууга кутуллар,
араас от-мас сμмэґиннэриттэн о²о-
ґуллубут настойкалар, мыылалар. шам-
пуннар, суунан баран соттор кремнэр,
маастар. 

Сыттык μрдμгэр ууруллубут кимо-
нолары кэтитэлээн кэбистибит. Анд-
рейым μкчμ самурай курдук буолан
хаалла.

Утуйуом иннинэ сарсы²²ы была-
аммын о²ордум:

1) миграционнай сулууспа архыы-
ба;

2) Инэо профессоры кытта сибэ-
эстэґэн Саппоро±а сахалартан ким
олорбутун чуолкайдааґын;

3) Та²ара дьиэтигэр сылдьыы.
Айаннаан кэлбит дьон сыттыкка

төбөбүтүн уураат ууга тааһы бырах-
пыттыы барбыппыт.

Муус устар 21 кμнэ. Бээтинсэ.
Үгэспинэн эрдэ ба±айы уґугуннум.

Таґырдьа тахсыбытым самыырдыы ту-
рар. Ол да гыннар чугастаа±ы уулус-
саларынан сμμрэн-хааман, зарядка
о²орон кэллим. Киэһэ 11 чаас кэннит-
тэн уулусса барыта біх-сах буолааччы,
дьиэлэр аайыттан біхтірμн пластико-
вай міґііччμктэргэ хаалаан баран тро-
туарга таґааран уураллар. Олору сар-
сыарда аайы от кμі±э дьμґμннээх біх
тиэйэр массыыналарга от кμі±э ком-
бинезоннаах μлэґиттэр хомуйаллар.
Уулуссаттан біх хомуллубутун кэн-
ниттэн тута сіріін кэриэтэ халлаан
кμі±э дьμґμннээх массыына кэлэр.
Халлаан кμі±э комбинезоннаах μлэ-
ґиттэр уулуссаны шампунунан су-
уйаллар! Сірμ диэн сі±ін кэбистим.

8 чаас са±ана киирэн аґаатыбыт.
Шведскэй остуол. Аґыы олордохпуту-
на μіґэттэн дьикти μчμгэй музыка
кутуллар. Санаа±ар куйаас баҕайы күн
алаас халдьаайытыгар сытар курдук-
кун. Кμірэгэй дьурулуур, аґы²ка сыр-
дыргыыр, кэ±э этэр, элиэ мэ²э халла-
а²²а элиэтии сылдьан кистиир – са-
маан сайын музыката! 

10 чааска диэри бириэмэлээхпит.
Дьаарбайан, куораты кірін, таарыйа
та²ара дьиэтэ ханна баарын билэн кэл-
либит. Кэлбиппит Сееко-сан биґигини
илдьээри кμμтэн олорор. Миграцион-
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най сулууспа архыыба хайдах μлэлии-
рин, туох бэрээдэктээ±ин, ханнык до-
кумуоннар наадаларын билэн кэлбит,
формулярдары толоробут, олору пас-
пордарбыт куоппуйатын кытта Сееко-
сан электроннай почтанан архыып су-
лууспатыгар ыыталыыр. Онно бэрэ -
биэркэлээн баран көҥүллээ бит тэрин
дуу, көҥүллээбэтэхтэрин дуу биллэри-
эхтээхтэр. 

Онтон Сато-сан хонтуоратыгар ба-
рабыт.

Биґиги сылдьарбытыгар Россия
Японияны кытта соччо бірμкμтэ суох
этэ. Ол Япония Россияны кытта эргиэ-
нин ассоциациятын μлэтигэр-хамна-
ґыгар тута быра±ыллара. Урут сэттэ
мэндиэмэн тухары μлэ кμістμμ оргуйан
олорбут эбит буолла±ына, Ассоциация
билигин биир эрэ мэндиэмэнигэр оло-
рор, атыттарын куортам²а туттарбыт-
тар. Япония±а Саха Республикатын бэ-
рэстэбиитэлистибэтэ эмиэ бу дьиэ±э
олорбут эбит.

Сато-сан хонтуоратыгар Саха сирин
кытта сибээстээх дьону ы²ыртаабыт,
доктор Тэцуо Терада, профессор Хидэо
Кацуко бааллар. 

Туох сыаллаах кэлбиппитин кэп-
сиибин, архыып докумуоннарын, ха-
артыскалары кірдіртμμбμн. Доктор
Терада, профессор Кацуко Саха си-
рин, саха дьонун ис сμрэхтэриттэн
сібμлμμр буоланнар былаан о²остон
бэнидиэнньиккэ кірсμґμіх буолан
болдьоґон арахсабыт.

Кірсμґμμбμт бμтμμтμгэр биир дой-
дулаахпыт Анатолий Яковлевич Яков-
лев тиийэн кэлэр.

Анатолийы сирдьит о²остон Россия
генконсульствотыгар бара сырытты-
быт да сμгμн-са±ын кэпсэппэтилэр
да±аны.

Бэ±эґээ о²остубут былааным
μрдμнэн-аннынан со±ус да буоллар ту-
олбут курдук онон μірэ-кіті Анато-
лийы батыґан Токиону кірі барабыт.

Кμнμґμн соччо киґи хара±а и²ни-
бэт сиэрэй дьиэлэр халлаан хара²ар-
да±ына букатын атын буола тμґэллэр
эбит. Араас дьμґμннээх уоттарынан
тыктаран, сырдатан бүрэ да дьиэни
остуоруйа дыбарыаґын курдук о²орон
таґаараллар. Ј²нііх уоттар дизайн-
нарын дьи²-чахчы баґылаабыт дьон
эбит. Бу ма±аґыыннара элбэ±ин эри-
эхсит! Табаардара иґирдьэ баппакка бу-
олла±а, таґырдьа тэлгэнэ сытар. Фир-
ма, ма±аґыын униформатын кэппит
кыргыттар, уолаттар ааґан истэххинэ
пластиковай бытыылкалаах утах, сал-
фетка, блокнот, уруучука биэрэллэр,
ма±аґыыннарыгар ы²ыраллар. Сорох
электроннай прибордары ійдіібіккі:

– Бу тугуй?– диэн ыйытабын.
– Ээ, ити дьоппуоннар бэйэлэрин

гиэнэ, биґиэхэ наадата суох. -Анатолий
судургутук быґаарар. 

Токкоолоґон билбитим – буспут
рис радиациялаа±ын дуу суо±ун дуу,
тіґі калорийдаа±ын, тіґі и²эмтиэ-
лээ±ин быґааран быґаарар тэрил эбит!
Итиннэ хабааннаах киґи ійдіібіт тэ-
риллэрэ бэрт μгμстэр. Биґиги му²ута-
ан компьютеры баґылыы сатыыр кэм-
митигэр бытовой электроника±а, тех-
ника±а отой ыраатан хаалбыт дьон
эбит! 

Аны туран, ма±аґыыннарга таба-
ардарын сыаната – абытакай! Суотта-
ан кірбμтμм: дойдубар атыыласпыт
«дьоппуонускай» телевизорым бу ман-
на атыыланар соннук телевизортан
балтараа тігμл чэпчэки буолан соґу-
тар! Ол судаарыстыба миграцияны ха-
аччахтыыр бэлиитикэтин биир
кістμμтэ эбит. Холобура мин антах
олохсуйдахпына, тіґі да μрдμк кы-
лаастаах специалист буоллахпына,
миигин кытта тэ² дуоґунаска μлэлиир
дьоппуон киґититтэн балтараа-икки
тігμл кыра хамнаґы аахсыахтаахпын,
дойдубубар тэ²нээххэ балтараа-икки
тігμл ыарахан сыана±а ас-та²ас, мал-
сал атыылаґыахтаахпын!

Отельбыт чугаґыгар кыракый ка-
фе±а киирэн аґыыбыт. Эдэр ба±айы
студент о±олор официанныыллар, иґит
сууйаллар, кассирдыыллар. Дьоппуон
правительствотын анал уураа±ынан ка-
фелар, рестораннар, олох-дьаґах эйгэ-
тин тэрилтэлэрэ хайаан да студены
μлэ±э ылыахтаахтар, аны кμ²²э алта
чаастан ордук μлэлиэ суохтаахтар, хам-
настара Эмиэрикэ долларынан икки
тыґыынчаттан итэ±эс буолуо суохтаах.
Муударай быґаарыы!

Астарын сыаната сμрдээх ыарахан.
Саамай чэпчэки эбиэт биґиги харчы-
бытыгар таґаардахха 200 солкуобай.
Аґыыр сир элбэх эрээри Кытайга кур-
дук аґылык культа суох. Ол эрээри ки-
ґи физиологиятын, аґылык састаабын
ымпыктаан-чымпыктаан быґаарбыт
дьон быґыылаах, ханнык бμлμμдэ±э ха-
йа соуґу дуу, приправаны дуу туттары,
ханнык ута±ы иґэри быґааран биэрэл-
лэр. Сиир бμлμμдэ±эр эппит соустарын
дуу, приправаларын дуу туттубатах-
хына амтана да атын буолар, куртах-
хынан да моґуогура±ын. Анатолий ба-
рытын сμрдээх μчμгэйдик быґааран
биэрэр. Япония оло±ун, дьоппуоннар
культураларын отой μчμгэйдик баґы-
лаабыт киґи!

Биэс чаастан киэґэ кафебыт тобус-
толору киґи буолла. Дьоппуоннар μгэс
курдук μлэ чааґа бμттэ да ресторан-

нарга, кафеларга, пивбардарга мустал-
лар эбит. Бары улахан корпорациялар,
заводтар салаа, сыах салайааччытыгар
(биґиги тылбытынан эттэххэ – бири-
гэдьииргэ) анал фонда арыйбыттар.
Биригэдьиир ол фонд μбμттэн μлэґит
ыарыйда±ына, дэ²²э-оґолго тμбэс-
тэ±инэ, аймахтара ілліхтірμнэ, дьиэ
ылла±ына, о±о тірііті±μнэ кімі о²о-
рор. Ону таґынан коллективын тμмэр
сыалтан нэдиэлэ±э биирдэ μлэґиттэрин
рестораннатар. Анараа²²ылар нэдиэ-
лэ±э биирдэ босхо ресторанныылла-
рыттан астыммаккалар хас кμн аайы
«кμμстээх μлэ ситиґиилээхтик
тμмμктэммитин» бэлиэтииллэр эбит. 

Киэґэлик 9-10 чаас диэки уулусса
итирик да, орто холуочук да дьонунан
толору буолар. Онон дьоппуоннары
«арыгыґыта суох омук» диир кэрэгэй
буолуо. Ол гынан баран «истэрэ аґый-
быт» саха «Манчаарыларын» курдук
«быґылааны» кірдμμ сатыыр дьоппу-
он суо±ун кэриэтэ.

Киэґэ иллэ²сийбиччэ телевизоры
талкыйабыт. Кытайга нууччалыы, анг-
лийскайдыы, французтуу, немецтии
тыллаах каналлар баар буолаллара.
Манна барыта дьоппуоннуу! Ті-
лібμрдээх каналларыгар, бэл, CNN
кытта дьоппуон тылынан кэлэр! Дьоп-
пуо²²а сылдьар кэммит устата биир-
дэ да (Россия±а телевизордаах киһи он-
туката суох утуйбат буолбут!) Эмиэ-
рикэ боевиктарын биири да кір-
бітμбμт. Са²атын ійдіібітірбμт да
тугу кірбμппμтμнэн барыллаатахха
μірэх, культура, аан дойдуну кытта
билсиґии туґунан программалар хара
баґаамнар быґыылаах.

Муус устар 22 кμнэ. Субуота. 
Бμгμн кμннээх. Ол иґин чэ²кээйи

о²остумаары зонтига суох бараары
гыммыппытын кμμстэринэн кэриэтэ
зонтиктаан ыыттылар.

Бμгμ²²μ былааммыт – та²ара дьиэ-
тэ. Православнай та²ара дьиэтэ биґи-
ги гостиницабытыттан отой чугас Оча-
намидзу оройуонугар баар. Ньукуо-
лун та²аратын дьиэтин дьоппуоннуу
таттаран "Никорай-до" диэн ааттыыл-
лар. Та²ара дьиэтин Япония±а право-
славнай итэ±эли олохтообут Николай
Касаткин туттарбыт. Япония духов-
най культуратыгар туспа суолу-ииґи
хаалларбытын, μтμі майгытын иґин
Николай а±абыыты сμрдээ±ин
ытыктыыллар. Ол да иһин 1905 сыл-
лаахха нуучча-дьоппуон сэриитигэр
билиэн түбэспит нуучча моряктарыгар
дьоппуоннар киһилии сыһыаннас -
пыттар.

Манна даҕатан эттэххэ, биһиги би-
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ир дойдулаахпыт, «Рюрик» крейсер
аҕабыыта, иероманаах Алексей Око-
нешников онно Николай Касаткины
кытта ыкса билсибит. Николай
аҕабыыт туруорсуутунан Алексей Око-
нешников билиэнтэн босхоломмут
уонна Николай Касаткинныын иккиэн
нуучча билиэннэйдэрин олохторун
чэпчэтэргэ элбэхтик сүүрбүттэр-
көппүттэр.

1945 сыллаахха Токио Америка са-
молеттарын буомбалааґыннарыттан
кутаа уоттуу умайарыгар "Никорай-
до" храм уонна киниэхэ туоруурга Оча-
намидзу μрэх муостата эрэ арыыланан
хаалбыттар. Николай аҕабыыт сырдык
дууһата дьоппуон дьонун өлөр
өлүүттэн араҥаччылаабыт курдук. Куо-
рат олохтоохторо онно хор±ойоннор
быыґаммыттар. Ол да иґин буолуо
"Никорай-до" дьоппуоннарга сибэтиэй
сир.

Та²ара дьиэтигэр эдэр ба±айы та-
²ара μлэґитэ дьоппуон уола туохха
наадыйарбытын ійдіін быстыбакка
эргитэн а±ала-а±ала Николай-угодник
кμлμгэр μ²μлμтэ сырытта. Нэґиилэ ій-
діін настоятели булларда.

Настоятель Уйбаан а±абыыт хач-
чаххай тібілііх, саас ортолоох дьоп-
пуон киґитэ, сμрдээх улахан акценна-
ах да буоллар, нууччалыы балачча
μчμгэйдик билэр. Үгэс быґыытынан
ыраах сиртэн сылдьар ыалдьыттарын
чэйинэн кμндμлээтэ. Киэн туттан туран
та²аратын дьиэтин туґунан, «отец
Никорай Касаткин» үтүө дьыалата
салҕанарын кэпсээтэ. Наадабытын кэп-
сээбиппитин сμрдээ±ин сэргээтэ. Сон-
но тута хас да сиргэ телефоннаата. Ак-
сенов диэн нуучча профессорын кыт-
та кэпсэттэ. Анараа²²ыта биґигини
μлэтигэр ы²ырда.

Уйбаан а±абыыт дьоппуоннуу су-
руйан биэрбит аадырыґын са²ата су-
ох таксиска μ²μлμтэбит. Токио такси-
стара – сμрдээх чэбэр, сμрдээх акку-
ратнай дьон. Биир итэ±эстээхтэр – са-
халыы билбэттэр! Эгэ, английскайдыы
билиэхтэрэ дуо?!

АКСЕНОВ ПРОФЕССОР

"Dr. Aksenoff International Clinic"
Токио хабыллар хаба ортотугар Мина-
то-ку уулусса±а Россия посольствотын
утары баар эбит. Клиника иһигэр ыы-
быччары киґи! Сμрμннээн Америкат-
тан кэлбит негрдэр, индустар, латино-
американецтар. Сμрдээх баай дьон бы-
ґыылаахтар. Аксенов луохтуурга
көрдөрөөрү уочараттаан олороллор.

Аксенов профессор үрдүк
уҥуохтаах нуучча оҕонньоро эбит.

Ачыкы нөҥүө өйдөөх харахтарынан
чинчийэрдии одуулаґар. Бириэмэтэ
отой суох быґыылаах уон биэс мүнүүтэ
кэпсэтээрибит ассистеннара үстэ кэлэн
бардылар. Ол да буоллар биґигини
ылынан сарсын "Русское подворье"
нуучча таҥаратын дьиэтигэр көрсүөх
буолан болдьоґон араҕыстыбыт.

Тахсарбытыгар эмиэ да күннээх
курдук этэ да хантан да кэлбитэ үөһэ
мэҥэ халлаантан уулаах былыт
сатыылаан түстэ да ардаан киирэн
барда. Мааҕыын ол иһин да зонтик тут-
таран ыыппыттар эбит. Халахайда
түспүтүм, умнуган муҥутаан зонтик-
пын таксига умнан кэбиспиппин. Ол
турдахпытына мааҕыыҥҥы таксибыт
сырылаан кэллэ. Таксист ойон тахсан
мин умнубут зонтикпын туттаран
кэбистэ. Аҕыйах иен сыаналаах зон-
тигы биэрээри куорат хайа мунну -
гуттан кэлбитэ буолла? Айбыт таҥара
биллэҕэ!

Дьоппуоннар телевизорга саамай
чаастатык күн-дьыл туһунан кэпсиил-
лэр. Халлаантан туох таммалыырын
кэтииллэр-маныыллар аҕай эрээри,
отой таба тайамматтар быґыылаах.
Субу а±ай күннээх турдаҕына хантан
эрэ мэҥэ халлаан оройуттан былыт
түһэр да ардаабытынан барар. 

Муус устар 23 күнэ. Өрөбүл.
«Талах үнүгэһэ» («Вербное
воскресенье» таҥара күнэ. 

Токиоҕа нууччалар таҥараларын
дьиэлэригэр – «Русское подворье»
сарсыарда тиийэбит. Таҥара дьиэтин
настоятелэ Николай аҕабыыт (Николай
Петрович Коцюбан) эдэрчи киһи.
Сүрдээх аламаҕай, үрдүк культуралаах,
киэҥ билиилээх киһи. 

Сулууспаҕа Токиоҕа уонна кини
эргин олохтоох нуучча дьоно
мусталлар эбит. Дьон соччо элбэҕэ
суоҕуттан сылыктаатахха Японияҕа
нуучча соччо-бачча тохтообот чинчи -
лээх. Прихожаннар үксүлэрэ саастаах
дьон олор быыстарыгар контрагынан
үлэлии сылдьар аҕыйах эдэрсин дьон
көстөр.

Сулууспа кэнниттэн таҥара дьиэтин
трапезнайыгар ыҥырдылар. Пост кэмэ
буолан астарыгар эт, үүт суох эрээри
сүрдээх минньигэстик астыыллар эбит.
Чэй иһэ-иһэ ыйах-тыйах кэпсэтэбит.
Мин аттыбар Сахалиҥҥа төрөөбүт Лю-
бовь Швец диэн эмээхсин олордо. Кэп-
сэтэн-ипсэтэн билбитим былыр рево-
люция иннинэ Саха сирин чэйинэн,
табаҕынан хааччыйа олорбут аатырбыт
атыыһыттар Швецовтар кыыстара
буолан хаалла.

Сахалиҥҥа олорбут саха саарынын
Дмитрий Прокопьевич Винокуровы

истибит эбит да, бука араспаан -
ньатынан балыйтаран буоллаҕа, нуучча
атыыһыта диэн өйдөбүллээх эбит.
Дьоно Советскай Союз Японияҕа сэрии
биллэрбитигэр Сахалинтан Японияҕа
көһөн биэрбиттэр. Онно кыра оҕо
бүолан өйдүүр өйдөөбөт. Любовь
Швец архыыпка Карафуто-Сиска (ол
аата Сахалин дьоппуоннуута)
докумуонарын көрүтэлиирбитигэр
сүбэлээтэ.

Бэҕэһээ биһигини кытта кыл
түргэнинэн кэпсэппит Аксенов
профессор маҥнай биһиги тугу кэпсэ-
тэрбитин, хайдах туттарбытын-
хаптарбытын саҥата суох чинчилээн
олорбохтоон баран, дьэ, ыксаабакка
наҕылыйан кэпсэтэр.

Дьоппуоннар бэйэлэрин сирдэри-
гэр-уоттарыгар атын омук дьонугар
туристартан уратыларга бэрт тоҥуй
сыһыаннаах дьон. Ол да иһин ааннь-
аларыгар 1923 сыллаахха Иокогамаҕа
сир хамсааһынын кэнниттэн атын омук
дьонун харса суох кырбаан, өлөртөөн
барыахтара дуо. Онно саха эмигранна-
ра, Петр Акепсимович Кушнарев
көмөтүнэн тыыннарын тэскилэтэн,
Маньчжурияҕа куотан биэрээхтээбит-
тэрэ.

Дьэ, оннук дьон билинэр, сүгүрүйэр
киһилэрэ чахчы да уһулуччулаах, дьон
чулууттан чулуута буолаллар. Дьоп-
пуон сиригэр олохсуйбут луохтуур Ев-
гений Николаевич Аксенов оннуктар-
тан биирдэстэрэ.

Евгений Николаевич АКСЕНОВ
(английскайдыы Eugene Aksenoff
(Юджин Эксёнофф), дьоппуоннуу
Ешикава Ей Джи). 1924 сыллаахха
Харбиҥҥа төрөөбүт. Төрүт-уус нуучча
дворянина. Аҕатын таайа кинээс Львов
ыраахтааҕылаах Россия тиһэх премьер-
министрэ. Аҕата Николай Иванович
Аксенов нуучча аристократа, Пажескай
корпус иитиллээччитэ, Зея көмүстээх
бириискэлэрин хаһаайына, Колчак ар-
миятын офицера, кыайтарыы кэннит-
тэн кэргэнин Нина Николаевнаны
КИТС (КВЖД) тиһэх эшелонунан
Харбиҥҥа ыытан баран, бэйэтэ салла-
аттарын сир-халлаан икки ардыгар
быраҕымаары, хаалан хаалбыт. Онтон
Кыһыл Армия чаастарын, кыыллыйбыт
Забайкалье партизаннарын кытта
сэриилэһэ-сэриилэһэ саллааттарыныын
Маньчжурияҕа куотан тахсыбыт.

Харбиҥҥа дьиэ атыылаһан
олорбуттар. Аҕата Америка эргиэнин
фирматын кытта үлэлэспит. Дьоппу-
оннар кэлиэхтэриттэн Америка
фирмата Маньчжурияны кытта
үлэлэспэт буолан дьоно дьарыктарын
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уларытарга күһэллибиттэр. Маньчжу-
рия Монголияны кытта кыраныысса-
тыгар Сартуга олохсуйан онно боруода
сылгыны иитэр завод, үүт ферматын
арыйан үлэлэппиттэр.

Кыракый Женя бастакы иитээччи-
тэ кытай, онтон дьоппуон буолбуттар.
Ол иһин кытай, дьоппуон, английскай,
французскай, немец тылларын, этэргэ
дылы, ийэтин үүтүттэн ыла
иҥэриммит. Тылларын эрэ буолбакка
ити былыргы омуктар культураларын
эмиэ дири²ник ылыммыт. 

– Оччолорго Харбиҥҥа эмиграннар
тэрийбит коммерческай, реальнай, ти-
мир суол училищелара бааллара.
Хайалара даҕаны сүрдээх үчүгэй, чиҥ
билиини биэрэллэрэ. Мин реальнай
училищены бүтэрбитим. Үөрэхпин
бүтэрэрбэр салгыы ханна үөрэнэ ба-
рыахха диэн боппуруос сытыытык тур-
бута. Кыра эрдэхпиттэн эмчит
буолуохпун баҕарарым. Европаҕа,
Францияҕа барыахха син этэ да үп-хар-
чы кырыымчыга, онуоха эбии
Европаҕа сэрии саҕаланар.

Биирдэ Сарту боруода сылгыны ии-
тэр ферматыгар Дьоппуон императо -
рын кэргэттэрэ сүүрүк сылгы
атыылаһаары кэлэ сылдьыбыттар.
Оччолорго реальнай училищены
бүтэрэн баран а±атыгар кіміліґі
сылдьар Женя уол кинилэргэ тылбаас-
чыттаабыт. Дьоппуон аристократтара
үрдүк культуралаах, киэҥ билиилээх
эдэр уолу, нуучча аристократын
бэйэлэригэр ханыылыы көрөн, тута
сөбүлээн, дойдуларыгар ыҥырбыттар,
үөрэҕин онно салгыырыгар сүбэлээ -
биттэр.

Эдэр уол Дьоппуон императорын
кэргэттэрин мэктиэ суругунан
Дьоппуон саамай бастыҥ Токиотааҕы
Васэда университекка уонна отой элит-
нэй Байыаннай-медицинскэй академия -
ҕа тэҥинэн үөрэнэ киирбит. Васэда
университетыгар дьоппуон тылын,
суругун-бичигин, культуратын иҥэн-
тоҥон үөрэппит, онно билбитин
Байыаннай-медицинскэй академияҕа
дьүөрэлээбит.

– Мин үөрэнэр сылларым сэрии
кэмигэр түбэспиттэрэ. Ас-үөл кэмчи,
маҥнайгы сылбар аччык аҥардаах
сылдьыбытым. Үөрэхпэр универси -
текка да, медицинскэй академияҕа да
уон бастыҥ студент кэккэтигэр сылдь-
ыбытым…

– Онтон баай студент буола
түспүтүм. Япония Американы кытта
сэриилэһэрэ. Пропагандаҕа анаан
киинэ бөҕө уһуллара. Миигин,
европейскай дьүһүннээх буоламмын,
Америка армиятын саллаата оҥорон,

олохтоох нэһилиэнньэҕэ хайдах кыыл -
лыы сыһыаннаһарбын, билиэн нэйдэри
кырбыырбын көрдөрөллөрө. Оннооҕор
Америка генерала оҥороннор билиэн
түбэһэн, бэринэн илиибин өрө
уунарбын устубуттара. Ол аайы
куһаҕана суохтук гонорар төлүүллэрэ...

– Хиросима, Нагасаки атомнай
бомбардировкатын туһунан элбэхтик
суруйаллар. Американецтар Токиону
үрэхтэр, күөллэр уулара оргуйуор диэ-
ри иэдээннээхтик буомбалаабыттарын
туһунан ханна да суруйбаттар. Онно
биир суукка иһигэр сүүстэн тахса
тыһыынча киһи өлбүтэ, биир оччо киһи
бааһырбыта. Никольскай храм –
Николай-до эрэ алдьаммакка, чөл ха-
албыта. Инньэ гынан храм олбуора бэ-
йэтэ госпитальга кубулуйбута. Биһиги
медик студеннар онно дьону быыһаан
күннэри-түүннэри үлэлээбиппит.

Дьоппуон кыайтаран, дойдуга ба-
рытыгар Эмиэрикэ сэриилэрэ киирэл-
лэр. Английскайдыы, дьоппуоннуу,
немецтии, нууччалыы, кытайдыы
үчүгэйдик билэр уолу генерал Мак-Ар-
тур штабыгар тылбаасчытынан ылал-
лар. Онно сылдьан политическай отдел
начальнигын, Пашкевиһы кытта чуга-
стык билсэр.

– Пашкевич – генерал Паш, Росси-
яттан эмиграциялаабыт православнай
епископ Пашкевич уола этэ. Россияҕа
большевиктар былаастарыттан куотан
тиийбит нуучча эмиграннарыгар ис
сүрэҕинэн ыалдьара, туох кыалларынан
көмөлөһө сатыыра. Үгүс көмөнү Кы-
тайтан Тубабао арыыга куотан
тахсыбыт нуучча дьонугар оҥорбута… 

– Кини көмөтүнэн мин
американскай байыаннай госпитальга
үлэлии киирбитим. Ити олохпор иккис
табыллыым этэ. Ол байыаннай госпи-
тальга Америка аатырбыт профессор-
дара, врачтара, специалистара,
байыаннай сулууспалаах быһыытынан
мобилизациянан, үлэлии кэлэллэрэ.
Кинилэргэ ассистент, тылбаасчыт
буола сылдьан бэрт элбэххэ
үөрэммитим, кинилэртэн үөрэнэн
«врач-универсал» буолбутум. 

Аксенов луохтуур аан дойдуга
аатырбыт «кистэлэҥэ» итиннэ сытар.
Дьоппуон Байыаннай-медицинскэй
академиятыгар сүрүннээн үгэс буолбут
«илиҥҥи» медицина оҥкулларынан
үөрэнэн баран, Эмиэрикэ саамай аа-
тырбыт эмчиттэриттэн европейскай
медицина ситиһиитин чыпчаалларыгар
уһуйуллар. Итиннэ Токио Васэда уни-
верситетыгар Дьоппуон, Кытай бы-
лыргы суругун-бичигин
иероглифтарын үөрэппитэ улаханнык
туһалыыр. Былыргы иероглифтары-

нан суруллубут Дьоппуон, Кытай ме-
дицинскэй трактаттарын, Тибет
медицинатын иҥэн-тоҥон үөрэтэн,
эмтиир практикатыгар билиҥҥи
европейскай медицинаны кытта
дьүөрэлээн туһанар. 

Эмиэрикэ байыаннай госпиталыгар
үлэлии сылдьан «байыаннай буруйда-
ахтарынан» биллэриллибит Дьоппуон
тас дьыалаларга министрин Мацуока-
ны, адмирал Тогоны эмтээбит. Адми-
рал Того ахтыы кинигэтигэр Аксенов
луохтуур туһунан олус сылаастык ахтан
аһарбыта биллэр.

– Сэрии саҕаламмытын кэннэ
Маньчжурияҕа олох-дьаһах лаппа
ыараабыта. Ол иһин өссө студенныы
сылдьан, «артистаан» кыаҕыра түһээт,
дьоммун сурутан ылбытым. Онон
ийэлээх аҕам хара өлүөхтэригэр диэри
туох да кыһалҕаны билбэтэхтэрэ. Кэлин
«тимир быыс» аана арыый сымнаабы-
тын кэннэ иккилии сыл буола-буола
Россияҕа төрөөбүт дойдуларыгар баран
кэлэллэрэ.

50-с сыллар саҕаланыыларыгар
Эмиэрикэ сэриилэрэ Дьоппуон
сириттэн дойдуларыгар төннөллөрүгэр
Эмиэрикэ былаастара Дьоппуон арыы -
ларыгар үлэлии хаалбыт гражданскай
дьону эмтииригэр көрдөһөллөр. Эдэр
врач үөрэ-көтө сөбүлэһэр. Онуоха
Аксеновтар дьиэ-кэргэн доҕордоро
нуучча эмиграна Павел Виноградов
Токио хабыллар-хаба ортотугар турар
дьиэтин Евгений Николаевич клиника
арыйарыгар анаан бэлэхтиир. Ол
кэмтэн Токиоҕа Минато-ку уулуссаҕа
«DR. AKSENOFF. INTERNATIONAL
CLINIC» олохсуйар.

Онтон ыла Аксенов луохтуур аата-
суола, Дьоппуон сиригэр эрэ
буолбакка, аан дойдуга арҕаран барар.
Ол курдук Эмиэрикэттэн Майкл Джек-
сон, Мадонна, Африкаттан Мобуту
бэйэлэрин сөмөлүөттэринэн эмтэнэ
кэлэллэр эбит. Клиника иһигэр бүтүн
биир истиэнэни барытын ылар стендэ
баар. Онно бу клиникаҕа эмтэнэн
үтүөрбүт араас омук оҕолоро
(Аргентина, Бразилия, Соҕуруу Аф-
рика, Австралия, Гвинея, Гонолулу,
Гонконг, Индия, Корея, Тайвань, Шри-
Ланка, Филиппин – сир картата барыта
диэххэ сөп!) бэйэлэрин оҕолуу бу-
очардарынан «Uncle Eugene», «Doktor
Aksenoff» махтал суруктаах хаартыс -
калара сыһыарыллыбыттар. Нуучча-
лартар аатырбыт балерина Ольга Ле-
пешинскаяны, Мстислав Ростроповиһы
эмтээбитин кэпсиир.

Аксенов луохтуур «политиканы
политиката суох оҥорон» аан дойдуга
дьоппуон аатын-суолун үрдэппитин
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үрдүктүк сыаналаан (атын омук дьо-
нуттан бастакынан!), Дьоппуон импе -
ратора Акихито орто үйэлэргэ олорбут
дьоппуон аатырбыт бөлүһүөгэ, суру-
йааччыта Йосикава Эйдзи аатынан би-
риэмийэни туттарбыт. Аан дойду тааҕы
медицина сайдыытыгар киллэр бит
кылаата Кыһыл Кириэс орденынан
бэлиэтэммит. Православнай таҥара
дьиэтэ сайдыытыгар үгүс сыллаах
үлэтин иһин патриарх Сибэтиэй Влади -
мир уордьанынан наҕараадалаабыт.

– Кэргэним дьоппуон дьахтара
Ешикава Кейко – Аксенова Екатерина,
уолум Ешикава Ник Ей – Аксенов
Николай Евгеньевич. Америкаҕа
үөрэммитэ. Ааттаах спортсмен, бейс-
болга, теннискэ Миннесота
университетын чемпиона. Билигин
эһэтин дьыалатын сөргүтэн өҥнөөх
металларынан дьарыктанар…

Мин Харби²²а олорбут эмиграннар
олохторун-дьаґахтарын μірэтэ сатаа-
быт буоламмын, миигин бэйэтигэр ба-
лачча чугаґатта. Оччотоо±у эмигра-
ция ча±ылхай бэрэстэбиитэллэрин,
эмиграннар олохторугар буолан ааспыт
событиялар тустарынан кэпсэтэбит.
О±онньорум салгыы:

– Эн биир дойдулаахтаргын «саха-
лар» диэн кірдμμрμ² табыллыбата бу-
олуо. – диэтэ.

– То±о?
– То±о диэтэххэ биґиги оччолорго

омугунан арахсыбат этибит. Барыбы-
тын «нуучча эмиграна» диэн ааттыыл-
лара. Ол нуучча общината Иккис Аан
дойду сэриитин кэнниттэн аан дойду
μрдμнэн ыґыллан хааллахпыт. Дьи²эр
сμрдээх кμμстээх интеллектуальнай по-
тенциал этэ. Нуучча дьонун чулуулара
эмигрант буолбуттара! Чэ, олох ирдэ-
билинэн Россия±а революция буоллун
да±аны! Россия элитатын іліртіібік-
кі, хаайыыга сытыппакка, дойдула-
рыттан кыйдаабакка туґаммыттара бу-
оллар Россия билигин Японияттан
итэ±эґэ суох сайдыылаах дойду бу-
олбут буолуох этэ!..

– Нуучча киґитин хара±ынан кір-
діххμнэ, сэриигэ ити μлμгэрдик урус-
халланыы кэнниттэн дьоппуоннар хай-
дах итинник сайыннылар? – диэн
ыйыттым.

– Дьоппуоннар олохторун филосо-
фията сμрдээх кμμстээх. Фудзияма ха-
йаны балыксыт балык хатырыгыттан
сыбаан о²орбутун курдук олохпутун
бэрт кыраттан са±алаан улаха²²а ти-
эрдиэхтээхпит диэн ійдібμл олус ди-
ри²ник и²мит. Сμрдээх муударай им-
ператордаахтар. Урут Хирохито да, ки-
ни уола Ахикито да. Хирохито импе-
ратор бэйэтин норуотугар сэрии кыай-

тарыынан тμмμктэммитин туґунан ра-
дионан этиитигэр: «Бу кыайтарыыны
кыайыыга кубулутар курдук дьу-
луурдаахтык μлэлиэхтээхпит!» – ди-
эн сμрдээх кμμстээх тылы эппитэ. Ити
тыллар олоххо киириилэрин тыынна-
ах туоґуларынан буолабын. 

О±онньор «μіґэ тэстэн» биґигини
Токио нууччалара киэн туттуулары-
гар «Шаляпин стейк» рестора²²а илдь-
эр.

Улуу ырыаґыт Федор Шаляпин аан
дойдутаа±ы турне±а сылдьан Токио±а
таарыйбыт. Биир рестора²²а аґыы
киирэн баран дьоппуоннар чыычаах
аґылыгын курдук астарыттан астым-
макка эт ыґаарылаан биэрэллэригэр
кірдіспμт. Ыґаарылаан а±албыт эттэ-
рин кірін баран дьоппуоннар кумаа±ы
дьиэлэрэ салыбырыар диэри баргыы-
таабыт:

– Господа! Вы совсем не умеете го-
товить мясо! Давай я сам!..

Сонно куукуна±а ааґан, бэриэннь-
ик кэтэн, μтμлμк са±а эти элийэ быґан
ылан, мас ітμйэнэн μлтμ сынньыбыт,
онтон туустаан, балачча биллэр гына
биэрэстээн баран буґаран сырдьыгы-
натан, остуолугар тіннін аґаабыт. Ол
рестора²²а иккистээн кэлиитигэр сон-
но куукуна±а ы²ырбыттар, Аттынаа±ы
билиитэ±э дьоппуон буобара Шаля-
пин тугу гынар да μтμктэн испит. Дьэ,
ол курдук Дьоппуо²²а эрэ буолбакка
аан дойдуга барытыгар биллэр маар-
калаах «Шаляпин стейк» ресторан ті-
ріібμт.

Ол да иґин сыаналара ботуччу. Аа-
тырбыт «Шаляпин стейк», киґи ыты-
ґын са±а ыґаарыламмыт эт харчыты-
гар Монголия±а бμтμн биир барааны
атыылаґыахха сіп эбит! Аксенов про-
фессор биґигини бэйэтинэн кμндμлээ-
тэ.

– Евгений Николаевич Сэбиэскэй
Россия±а олоруо² этэ дуо?

– Отой да тірμім суо±а эбитэ бу-
олуо. Антах хаалбыта буоллар а±ам
ытыллыахтаах этэ. Тіріібμтμм да бу-
оллар хайдах льыл±алаах киґи буола-
рым биллибэт. Япония – мин дьыл±ам
анаабыт биґигэ! Манна киґи-хара бу-
олбут дойдум. Ол иґин таптыыбын. От-
тон Россия, тіґі да тіріібμт дойдум
буолбата±ын иґин, нуучча буоларым
быґыытынан, ірμμтμн мин сμрэхпэр
баар! Кыайыытыттан – μірэбин! Сир-
гэ-буорга тэпсилиннэ±инэ – хомойо-
бун!

Дьэ, ити курдук бэйэлэриттэн атын
омуктарга бэрт «тымныы» сыһыаннаах
дьоппуоннарга улахан ытыктабылы
ылбыт нуучча эмиграна, аан дойдуга
биллибит эмчит олорор.

Муус устар 24 кμнэ. Бэниди-
энньик. 

Бμгμ²²μ кμн туох да улахан
кідьμμґμ биэрбэтэ. Дьоппуон Тас
дьыалаларга министерствотын архыы-
быгар эмиграннары кытта μлэ сокуон-
нарын, ыйаахтарын эрэ кірдірдμлэр.
Чинчийээччи интэриэґин тардыахха
айылаах Карафуто Сиска (Сахалин)
олохтоохторун кытта μлэ туґунан ыйа-
ахтар бааллар. 

Тас дьыалалар министерстволарын
архыыбыттан чугас Россия генераль-
най консульствотын дьиэтэ баар эбит.
Аксенов профессор тμлμпμіннээбит
μґμ. Онон биґигини μнμргμтээ±эр бы-
дан сайа±ас дьон кірμстμлэр. Генкон-
сульство архыыбыгар сэбиэскэй под-
даннайдар эрэ докумуоннара бааллар
эбит.

Бμгμ²²μ кμн кμттμінэ суох кэриэ-
тэ буолла. Онуоха эбии самурайдар
атын омукка сыґыаннарын аґа±астык
кірдірдμлэр. 

Отельбытыгар хос кμлμμґμн ыла-
аччы-биэрээччи куруутун то²хо²нуу,
кμлэн ырбайа сылдьар дьоппуон уола
баара. Атыттарга холоотоххо англий-
скайдыы балачча μчμгэйдик са²арара. 

Сарсыарда Тас дьыала мини-
стерствотын архыыбыгар бараары, кар-
та±а ханнык электричканан барарбын
кыайан быґаарбакка, отель таґыгар
мунаара турдахпына отельтан ол уол
тахсан кэллэ. Форменнай та²аґын ула-
рыттан, боростуой курткалаах, джин-
сылаах. Мин билэр киґибин кімі-
ліґμннэрээри μірэн «ырбас» гын, анг-
лийскайдаан му²нан – киґим, мии-
гиттэн тібі а²аарынан кыра эрээри,
отой сэнээбиттии «μіґэттэн аллара»
кірін кэбистэ, тугу да са²арбакка
«кынтас» гынан баран баран хаалла,
Хайыай μлэтин мундирын уґулла да
атын киґи буола тμстэ±э! 

Муус устар 25 кμнэ. Опту-
орунньук.

Сарсыарда тμлμпμінμнэн Надежда
Попова-Татагава диэн Чурапчы дьах-
тарын кытта кэпсэтэ сырыттыбыт. 

Тас дьыала министерствотын ар-
хыыбыгар μлэлээтим. Саха Уобала-
стаа±ы Бириэмэннэй Народнай управ-
ление (ВЯОНУ) дьыалалара бааллар
эбит. Пепеляев дружинатыгар сэрии сэ-
бин, аґы-та²аґы атыылаґаары суруй-
бут суруктара. Онтон салгыы СУоБНУ
боломуочунайа Дмитрий Прокопьевич
Винокуров Исимуда диэн атыыґыт
«сэрии сэбин булан биэрэбин» диэн 80
тыґыынча солкуобайдаах СУоБНУ
тμμлээ±ин ылан баран сμтэн хаалбытын
суутунан, полициянан ирдэппит доку-
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муоннара тахсан кэлэллэр. Винокуров
сууттаґан кыайбыт эрээри Дьоппуон
полицията Исимудаттан ол тμμлээх
харчытын былдьаан ылан тінніріргі
соччо тиэтэйбэтэх.

Архыып Кэнниттэн Сато-сан Кен-
зю Андо диэн профессоры кытта
кірμґμннэрдэ. Сμрμннээн сахалар,
дьоппуоннар культурнай сыґыанна-
рын туґунан кэпсэтии буолла. Онтон
салгыы іссі биир Кёничи Озава диэн
профессордыын кірμстμбμт. 

Профессор Озава Дьоппуон мигра-
ционнай сулууспатын 1956 сыллаахха
диэри архыыбын АХШ разведката ыл-
бытын туґунан кэпсиир. Онон эмиг-
раннары кірдμμр олус ыарахан эбит.
Ол да буоллар биґиги дьоммут аатта-
рын-суолларын, тіріібμт сылларын
сурунан ылла.

Муус устар 26 кμнэ. Сэрэдэ.
Сарсыардаттан Токио Киин биб-

лиотекатыгар μлэлээтим. Бэйэбит дой-
дубут курдук санаан, сакааґы уґа-
тыахтара-кэ²этиэхтэрэ диэн, харамсы-
йан хаґыат, сурунаал, кинигэ бі±ітμн
сакаастаатым. Биэстии мμнμμтэ буола-
буола сакааспын барытын а±аллылар.
Библиотека±а киирэрбэр датчиктаах
браслет биэрбиттэрэ. Сакааспын а±ал-
лаллар этэ «чык» гыннаран браслеппар
киллэрэн иґэллэр. Ол сакааспыттан
баара эрэ икки подшивканы, биир дьоп-
пуоннуу кинигэни кірдμм. Уоннаа±ыта
тыытыллыбата. Киэґэ библиотекаттан
тахсарбар компьютерга браслеппын
холбоон баран «дійμттμлэр» – сакаас-
пар барытыгар 500 доллары туура ту-
тан ыллылар. Аахпата±ы², кірбіті±μ²
ахсаа²²а киирбэт эбит!..

Муус устар 27-28 кμннэрэ. Чэп-
пиэр-бээтинсэ.

Сато-сан Саха Республикатын Кон-
ституциятын кμнμнэн э±эрдэлээтэ.
Бэ±эґээ дьаабыламмыппын истэн
кμллэ уонна бμгμн-сарсын кэргэнин
Сееко-саны кімі±і биэрдэ.

Сееко-сан кімітμнэн «1920 сылтан
1942 сылга диэри Дьоппуон Тас дьыа-
ла полициятын дьыалаларын» «Рю-
кэй-Шоша» издательство таґаарбытын
икки кμнμ быґа кірдμбμт. Дьоппуон
иероглибынан тахсыбыт. Хата ис хо-
ґоонун быґаарар английскайдыы текс-
тээх эбит. Ону кірі-кірі бу страница
диэн ыйан биэрэбин. Сееко-сан тута
тылбаастаан иґэр.

«…Маньчжоу Ди Го империяттан
Япония±а сыл 700-800 атыы´ыт
уонна турист кэлэн барар эбит.
Атыы´ыттар сμрμннээн европей-
скай та²а´ынан эргинэллэр…

… 1941 сыллаахха 1252 нуучча
эмиграна олорбут. Ол и´иттэн Ио-
когама куоракка – 352…

… Саха уобала´ыттан сылдьар
Михаил Зиновей Винокуров кэргэ-
нин Анастасияны кытта Америка
визатынан Америкалаатылар…»

Тас дьыала министерствотын чи-
новниктара Маньчжоу Ди Го импери-
яттан, Финляндияттан кіґін кэлэн Ка-
рафуто Сиска (Сахалин арыыта) олох-
суйуон ба±алаах сахалары кимнэрин-
туохтарын билэригэр Тас дьыала по-
лициятыгар сорудахтаабыт суруктара
тахсан кэлэр.

«Тас дьыала министерствота Тас
дьыала полициятыгар бэйэтин аген-
турнай ханаалларынан Финляндия
республикатыгар куотан тахсан оло-
рор μс саха Корнилов Михаил Федо-
рович, Старостин Егор Егорович,
Старостин Семен Константинович
ону тэ²э Манчжоу Ди Го олорор Ни-
кифоров Гавриил Васильевич, кини
уола Никифоров Анатолий Гав-
рильевич, Рязанскай Асклипиодот
Афанасьевич, Ефимов Георгий Се-
менович, Карафуто Сиска олорор
Винокуров Дмитрий Прокопьевич
кимнэрин-туохтарын билэргэ уонна
ити гражданнары советскай развед-
каны кытта сибээстээхтэрин билэр
сыалтан кытаанах кэтэбилгэ ылар-
га сорудахтыыр…» 

Ити дьыала тугунан тμмμктэмми-
тин билээри икки кμнμ быґа хаґысты-
быт да тμмμк биир. Компьютер: «Э´и-
ги интириэ´иргиир докумуоннар-
гытын Япония±а АХШ байыаннай
администрациятын анал комиссия-
та ылбыта» – диэн таґаара турар.
Атын докумуоннары хаґыспыкка ком-
пьютер эппиэтэ син биир: «Э´иги ин-
тириэ´иргиир докумуоннаргытын
Япония±а АХШ байыаннай адми-
нистрациятын анал комиссията ыл-
быта!..»

Дьэ, Эмиэрикэлэр диэтэ±и²! Озава
профессор этиитэ кырдьыктаа±а ман-
на эмиэ кістін кэлэр. 

Муус устар 29 кμнэ. Субуота.
Биир нэдиэлэлээх визабыт болдьо±о

бμтэн дьиэлиир буоллубут. 
Дьоппуон дойдута ма²най μчμгэйэ

сμрдээх этэ курдук да… Дьиктиргиэм
иґин, биир нэдиэлэ буолан баран, уу-
лусса±а, электропоезд станцияларыгар
хал±аґа курдук анньа сылдьар дьоп-
пуоннар ортолоругар харахпынан
нуучча сирэйдээх киґини кірдμμ
сылдьар буолбуппуттан бэйэм соґуй-
дум. Аны туран киэ²²э-куо²²а μірэм-
мит киґи ханан да быыс-хайа±ас ор-

дубат курдук быыґа-арда суох тутул-
лубут таас дьиэлэр ортолоругар тыы-
ным-быарым хаайтаран барда. Ыксаан
Гинза±а тиийэн муора киэ² дуолугар
«харахпын сынньатабын». Мин биир
нэдиэлэ эрэ буолаары итинник турук-
ка тиийдэ±им.

Дьэ, маннык тууйуллуу, дойду ах-
тыл±ана кыґал±аттан, μрμ² тыынна-
рын тэскилэтэн кэлбит саха дьонун ор-
то дойдуга олохторун тμмμктμіхтэри-
гэр диэри тіґі эрэ μμйэ-хаайа тутта бу-
олла?! Мин тіріібμт дойдубар туох да
хаачча±а суох тіннір бырааптаах бу-
олла±ым! Оттон Манньыаттаах уола,
Асклипиодот Рязанскай, Григорий
Кузьмин, Георгий Ефимов, Константин
Ксенофонтов дойдуларыгар тиийиэх-
тэрэ эрэ кэрэх – «Ґлэґит норуот кырдь-
ыктаах суута» Георгий Хойутаанабы
курдук истиэнэ±э туруорара эрэбил,
биитэр Василий Новгородов-Чинэкэ
курдук ГУЛАГ лаа±ырдарыгар сору-
му²у кірін іліргі бириигэбэрдиэхтэ-
эх!

Дойдубутугар тіннірбμтμгэр Дьоп-
пуон сиригэр Саха Республикатын Бо-
чуотунай консула Тэцуо Сато кэргэнин
Сееко-саны кытта кэлэн атаардылар.
Отельбыт нμімэриттэн тахсаары тур-
дахпытына тμлμпμін ірі тырылыы
тμстэ. Чугастыы Сато-сан туруупканы
ылан дьоппуоннуу кэпсэтэн киирэн
барда. Онтон туруупканы миэхэ биэр-
дэ. Аксенов профессор эбит. Этэ²²э
айанныырбытыгар ба±арда. Ґрдμк
культуралаах дьон итинниктэр! Биґи-
гинэ да суох дьыалалара элбэх буолуо
ээт. Ол эрээри Сато-сан кэргэнин кыт-
та атаара кэллэхтэрэ, Аксенов профес-
сор дьоллоох айаны ба±арда±а!

Токио±а айаннаан кэлбит марш-
руппутунан тіннібμт.

Ниигата±а бэйэбит хаан-уруу «Ту-
154» самолеппутугар олорон, субу
μрэллиэх курдук салыбыраппытынан-
тилигирэппитинэн дойдубут диэки кі-
тін тирилэтэбит.

Кірсμіххэ диэри, Кμн тахсар дой-
дута!

Иллюминаторынан муора эрэґэ
долгуннарын одуулуу олорон Дьоппу-
о²²а тугу ситиспиппин, салгыы хай-
дах-туох былааннаах μлэлиэхтээхпин
сыымайдыыбын. Илиибэр туппутум
бэрт а±ыйах курдук эрээри, чинчийии
суолун омооно ханан эрэ ыйда²арбыт
курдук. Ол аата Дьоппуо²²а тахсыбыт
саха эмиграннарын туґунан докуму-
оннар Эмиэрикэ±э баар буоллахтара. 

Даа! Эмиэрикэ!.. Эмиэрикэ!.. Ыра-
ах дойду!.. 

Урукку буолбатах, билигин айан
ороскуотун буллахха киґи ханна
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ба±арар айанныыр кыахтаах эбээт!
Эмиэрикэ да буоллун эбээт!..

Ол курдук санаалаах Владивосток
буоругар μктэнэбин. Дойдубут барах-
сан дорообо!

АКЫЙААН У¢УОР – ЫРААХ 

Эмиэрикэ туґунан урукку іттμгэр
кинигэттэн эрэ аа±ан билэрим. Влади-
мир Маяковскайтан, Максим Горькай-
тан са±алаан аахпыт кинигэлэрбинэн
о±о эрдэ±инээ±и ійдібμлμм Эмиэрикэ
– ардай аґыылаахтар дойдулара диэн
этэ. Онтон Марк Твен, Фенимор Купер,
Джек Лондон, Теодор Драйзер, Хе-
мингуэй, Митчел кинигэлэриттэн Нью-
Йорка Уолл стрит уулуссатынан а²ар-
дас ардай аґыылаахтар эрэ буолбакка
саныыр санаалаах, ійдμμр ійдііх, тап-
тыыр сμрэхтээх дьон эмиэ сылдьаллар
эбит диэн санаа μіскээбитэ.

Сэттэ уонус – а±ыс уонус сыллар-
га, этэргэ дылы туох баар «μμтμнэн-ха-
йа±аґынан» барытынан Эмиэрикэ
оло±ун стилин, кини «улуу демокра-
тиятын» хай±аа да хай±аа буолан бар-
быттара. Оттон Эмиэрикэлэр Прези-
деннэрэ Рональд Рейган биґиги дой-
дубутун «Хара дьай империятынан»
биллэрбитэ. Сэбиэскэй дьо²²о Эмиэ-
рикэ аана сабыылаа±а. «Бобуулаах ас –
минньигэс!» Биир эмит киґи мμччμ
туттаран Эмиэрикэ±э μктэнэн ааспыт
буолла±ына – отой ырайга тахса сылдь-
ыбыт киґи курдук кэпсэнэрэ.

Оннук дойдуга, буолан баран Эмиэ-
рикэ Холбоґуктаах Штаттарын сокуо-
ну о²орор Конгреґын библиотекатыгар
Винокуров диэн саха киґитэ μлэлиир
μґμ диэн μґμйээн баара. 

Дьэ, бу манна урукку кырдьа±ас
журналистар, чуолаан «Кыым» хаґыат
туґунан таарыйан ааґар сіптііх бу-
олуо. Били²²и хаґыаччыттары бил-
бэппин, урукку «Кыым» бэйэтэ аатта-
ах улахан информационнай баан этэ.
Кылаабынай редактор Сааба Кі-
стікμμнэбис Томскайтан са±алаан,
кырдьа±астар Сэмэн Окоемов, Кир-
гиэлэй Нынныров, Баґылай Ойуурус-
кай, Георгий Аргунов, Корнил Инно-
кентьев, Уйбаан-Баанньа диэн таптаан
ааттыыр киґибит Иван Федорович Ива-
нов, Баґылай Баґылайабыс Кириллин
баґаам элбэ±и билэллэрэ. Ол билиилэ-
рэ хас да долбуурга арахсара: кμннэтэ
хаґыакка туттуллара; бэлиэ тμгэннэр-
гэ туттуллааччыта; кистэлэ², ыксалла-
ах тμгэ²²э эрэ туттуллааччы; уонна
отой «чып кистэлэ²».

Ол Винокуров туґунан бμтэґик
долбуурга ууруллубут информация±а
сэттэ уонус сыллар бμтμμлэригэр

«Эмиэрикэттэн Винокуровтан
іріспμμбμлμкэ салалтатыгар сурук кэл-
бит. Баай библиотекатын, архыыбын
бэлэхтиэн ба±арар μґμ. Манньатын
Дьокуускайга ийэм-а±ам тастарыгар
кімμллμіхпμн ба±арабын диир μґμ»
диэн сурах киирдэ.

– Онно ба±ас биґиги пиэрибэй сэ-
кэрэтээрбит киирэн биэрбэт – диэн то-
йонноотулар «Кыым» кырдьа±астара. 

Оннук да буолла бадахтаах «Вино-
куров суругун» туґунан сурах тыаґа-
ууґа суох симэлийэн хаалла.

Саха эмиграннарын туґунан
кірдμμргэ Винокуров архыыба улахан
суолталаах быґыылаах. Хайдах эмит ол
архыып докумуоннарыгар хасыґар бу-
оллар!..

Ити санаабын оччолорго Саха Рес-
публикатын Тас сыґыаннарга мини-
стрин Александр Васильевич Мигал-
кины кытта μллэстэбин. Александр Ва-
сильевич ій-мэйии бі±і, кістір
дьμґμннμμн да астык, мааны киґи, би-
ґиги, саха дьоно киэн туттар, ытык-
тыыр уолбут. Саха суруйааччыларыт-
тан кинини кытта алтыспыт Далан этэ. 

– Сахалар тарбахпытыгар баттаа-
быт биир μчμгэй уоллаахпыт. Хары-
стаан, ійіін-убаан, μлэлииригэр, сай-
дарыгар кыах биэрдэхпитинэ – Саша
Мигалкин саха аатын ааттатар киґи –
диирэ.

Далан киґини мээнэ хай±аабат μгэ-
стээ±э, ис сμрэ±иттэн ылыммыт эрэ ки-
ґитигэр итинник μрдμк сыанабылы би-
эрдэ±э. 

Александр Васильевич Эмиэрикэ±э
олорор табаарыстарыттан ыйытала-
ґыах буолла. 

Јтір со±уґунан ы²ыран ылла.
– Эн кіті±ір ыйытыылары² су-

даарыстыба кистэлэ² сулууспатын
кытта сибээстээхтэр. Бу мантан олорон
суругунан суруйсан тугу да булуо²
суо±а. Эн миэстэтигэр тиийэ²²ин Ви-
нокуров фондатыгар μлэлээ, виза ылар-
гар кіміліґμіхпμт – диэтэ. 

Сонно Аляска Анкоридж куораты-
гар олорор, Хотугу Форум²а Саха Рес-
публикатын бэрэстэбиитэлэ Анаста-
сия Николаевна Божедонованы кытта
тμлμпμінμнэн Хотугу Форум аатыттан
миэхэ Эмиэрикэ Холбоґуктаах Штат-
тарыгар ы²ырыы ыытарга кірдісті.

Чинчийэр μлэ туґугар бэйэтэ де-
тектив. Республикатаа±ы кыраайы
μірэтэр музей μлэґиттэрэ Москуба±а
олорор Хапсыын кыыґа Агриппина
Бушуева сиэнэ Татьяна Павловна Луц-
кованы ыйан биэрдилэр. Москуба куо-
ракка тиийэ сылдьан анаан-минээн
Татьяна Павловнаны кірμстμм. Ки-
ниттэн Эмиэрикэ±э олорор Екатерина

Петровна Кушнарева-Криницкая аа-
дырыґын, тμлμпμінμн ыллым. Сурук
суруйдум да – эппиэт суох.

Дьокуускайтан Криницкайдарга ха-
ста да тμлμпμіннээн кірдμм да сатаан
сибээстэспэтим. Биирдэ туруупканы
английскайдыы са²арар кырдьа±ас ки-
ґи ылла да сμгμн-са±ын кэпсэппэтэ.

Хотугу Форумтан ы²ырыы сурук
кэллэ. Онон кэтэмэ±эйдии сатаабакка
Эмиэрикэлиир буоллум.

Эмиэрикэ диэн Эмиэрикэ! Турду²
да Аммалаан хаалар буолбатах. Инньэ
гынан сыл курдук бэлэмнэнэн до±от-
торбун, билэр дьоммун барыларын кэ-
рийэн, кірдіґін 3500 доллары буллум.
Санаабар син элбэх харчы курдук.

Аны визаны Эмиэрикэ генеральнай
консульствотыгар Владивостокка о²о-
роллор. Докумуоннары толорон ыытан
баран консул кэпсэтиигэ ы²ырыытын
кμμтэ±ин. Ис дьи²эр визаны бэриэт
о²орторон баран Эмиэрикэлиир би-
лиэти сыл а²арын, μс-тμірт ый ин-
ниттэн сакаастыыр ордук барыстаах
эбит. Ону «бил-ляя сох» буолаахтаа-
та±а!

2001 сыл. От ыйын 14 кμнэ. 
Дойдубуттан Эмиэрикэ±э аттана-

бын. Эмиэрикэ консула кэпсэтиигэ от
ыйын 17 кμнμгэр ы²ырбыт. Онон ик-
ки кμн архыыпка, библиотека±а μлэлэ-
этим.

Болдьообут кμннэригэр сарсыар-
даттан Эмиэрикэ консульствотыгар
уочараттаан, консульство иммигра-
ционнай сулууспатын хотунун кытта
кэпсэттим. Туох сыаллаах-соруктаах
Эмиэрикэлиирбин ыйыталаґан баран,
биир-биэс тыла суох виза биэрэр бу-
оллулар. Ол кμн 4 чааска виза биэрди-
лэр. Сонно омук сиригэр кітір салгын
суолун аа±ыныстыбатыгар сμμрэбин.
Этэҥҥэ атырдьах ыйын ортотугар диэ-
ри Эмиэрикэ±э диэри ханнык да хам-
паанньа сімілμітμгэр билиэт суох.
Арай от ыйын 22 кμнμгэр Магадан
хампаанньатын сімілμітμгэр Мага-
дан – Хамчаааккатаа±ы Петропав-
ловскай – Анкоридж билиэт баар эбит.
Хайыахпыный Хамчаакка ні²μі Эмиэ-
рикэлиир буоллум. Балтараа тыґыын-
ча долларым бара турда.

От ыйын 18 кμнэ. Владивосток.
Хамчааккатаа±ы Петропавловскай-

га кітіірμ Артем²а барар автобус кэл-
бэккэ, хойутуу сыґабын. Билиэппин ре-
гистрациялатан, хонтуруолга киирэ-
эри турдахпына регистрация±а тіт-
тірμ ы²ырдылар. Хонтуруолга кии-
рэр аан таґыгар суумкаларбын ууран
баран регистрация±а тиийэбин. Били-
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эппин кірбμтэ буолан баран, тіттірμ
ууналлар. Хонтуруолга тіннін кэлби-
тим – видеокамералаах, цифровой фо-
тоаппараттаах, диктофоннаах суумкам
мэлигир! Аны туран тиґэх мин хаал-
быппын, ыксат да ыксат буоллулар.
Хайыахпыный?! Сиргэ силлээн баран,
хонтуруолга киирдэ±им дии!

Эмиэ эргэ ба±айы «Ан-24» сі-
мілμітμнэн кітін баа±ынатабыт.
Илдьи сылайан Хамчаакка буоругар
μктэнэбин.

Саха дьоно былыр былыргыттан
сі±і-махтайа кэпсиир Хамчааккалара
дорообо буолуохтун!

ХАМЧААККА

Арассыыйа Хотугулуу-Илин
³ттμгэр сытар тумул арыы. 1200 биэ-
рэстэ усталаах, 370 ты´ыынча квад-
ратнай биэрэстэ иэннээх. 160 вул-
каннаах, онтон 28 буруолуур. Биллэр
вулканнара Вилючан Авача. Бэрт
μгμс итии уу тахса турар сирдээх, гей-
зердэрдээх. Охотскай, Беринг му-
оралары араартыыр тумул арыы.
Саамай μрдμк хайата Ключескай
сопка (4750 м.). Т³рμт олохтоохторо
коряктар, ительменнэр, алеуттар. 

Хамчаакка нуучча судаарысты-
батын састаабыгар киириэ±иттэн
сμдμ стратегическай суолталаах.
«Хамчаакка – Россия или²²и ку-
йа±а» диэн мээнэ±э ааттаабаттар.

Киин куората Хамчааккатаа±ы
Петропавловскай.

Бииргэ μіскээбит μілээннээ±им,
муора офицера Тихон Афанасьевич
Матвеев отставка±а тахсан баран Хам-
чаакка±а олохсуйан хаалбыта. Дьиэтин
тμлμпμінэ эппиэттээбэт. Иккис
тμлμпμінμ биэрбитигэр эрийэбин. Ири-
на Юрьевна Аккуратова Тихоннаах
μілээннээхтэрэ учуутал дьахтар эбит.

– Тихон Афанасьевич эйиигин кэ-
лиэ диэн сэрэппитэ. Дьиэтин кμлμμґэ
биґиэхэ баар. Кэл, – диэтэ. Завойко ди-
эн байыаннай городокка олороллор
эбит. Онно хайдах тиийэрбин ыйан
биэрдэ.

Василий Степанович Завойко –
1810 сыллаахха Дьокуускай куоракка
тіріібμт. Чукотканы, Алеут, Командор
арыыларын чинчийиигэ, Чуумпу акы-
йаа²²а Арассыыйа флотун бі±ір-
гітμμгэ улахан μтμілээх нуучча адми-
рала. 1854 сыллаахха Турция биир куо-
муннаа±а Англия байыаннай хараа-
быллара Хамчаакка±а саба тμґμμлэри-
гэр кімμскэниини тэрийбит Хамчаак-
ка баґылыга.

Байыаннай городок кини чиэґигэр
ааттаммыт. ССРС Аан дойдуга

бμтμннμμтμгэр ньиргийэн олордо±уна
манна атом реактора сμрэхтээх уу ан-
нынан сылдьар сμдμ хараабыллар ба-
залара манна баар. Муора офицерда-
рыгар анаан тутуллубут городок а²аа-
ра кураанах. Ханна да буоларын курдук
дьиэлэр ааннарын-тμннμктэрин суйда-
ан барбыттар. Кураанах а²аґан турал-
лара кірμіххэ сμіргμ.

Тихоннаах дьиэлэригэр тμстμм. Ти-
хон кыыґа Лена туспа олорор эбит.
Билсэ кэлэ сырытта.

Магадантан Аляска±а ааґар сі-
мілμітμ манаан тμірт хоннум. Тугу гы-
на сытыахпыный? Музейга, библиоте-
ка±а сырыттым. Архыып читальнай
саалата μлэлээбэт. 

Куораты кэрийэ сылдьан эргэ со±ус
таас ма±аґыын таґынан ааґан иґэн
таалан турдум. Аанын μіґэ іттμгэр
кирпииччэлэри чорботон «ЧУРИНЪ»
диэн суруктаах! Итинник суруктаах
ма±аґыыннары Благовещенскайга, Ха-
баровскайга, Владивостокка, Харби²-
²а, Чаньчу²²а, Шэнья²²а (Мукден)
кірбμтμм! Ааспыт μйэ са²атыгар олор-
бут нуучча атыыґыта Иван Яковлевич
Чурин эргиэнин далааґына итинник!
Ити ма±аґыыннарын таґынан Чукча
сиригэр Јньμμй дьаарба²ар, Халыма
тірдμгэр Эмиэрикэ атыыґыттара ай-
бардаан олорбуттарын чэпчэки сыана-
лаах, быдан ордук хаачыстыбалаах
уонна хоту дойду дьонугар тыын су-
олталаах табаардары а±алан эргинэн
μтμрμйбμтμн докумуоннарынан билэ-
бин.

Суруйааччыларга киирэ сырыттым.
Хамчаакка суруйааччыларын салайа-
аччылара Николай Васильевич Санеев
μп-харчы суох диэбэккэ кыах баарынан
μлэлии сатыыр эбит. Суруйааччылар
дьиэлэригэр «Этитиилээх о±олор ос-
куолаларын» арыйбыт, уруґууйдуур,
иистэнэр, муосчут, уус идэлээх о±олор-
го анал μірэ±и тэрийбит. «Писатель-
ская светелка» диэн кулууптаахтар.
Хас субуота аайы мустан чэй иґэ-иґэ
са²а айымньылары аа±аллар, ырытал-
лар, поэзия, ырыа, музыка биэчэрдэрин
ыыталлар эбит. Куорат интеллиген-
цията, учууталлар сібμлээн сылдьар
сирдэрэ буолбут.

Хамчаакка±а сылдьан бииртэн ор-
дук соґуйдум. Тихоннаах μілээннэ-
эхтэрэ Нина Юрьевна Аккуратова ик-
ки уоллаах. Улахана адмирал Макаров
аатынан Чуумпу акыйааннаа±ы муора
байыаннай училищетын бμтэрбит эдэр-
кээн лейтенант, кырата эмиэ ол учи-
лище курсана. Дьэ, бу эдэр офицер
ыйдаа±ы хамнаґа баара-суо±а 600 сол-
куобай! Баґаарга чабыыча балык кии-
лэтэ икки міґііх, сибиинньэ этэ – ик-

ки міґііх! Бу уол балтараа киилэ ба-
лыгы, балтараа киилэ сибиинньэ этин
ылла±ына ыйдаа±ы хамнаґа бμтэ турар.
Дьэ, ол иґин уолаттар вахталарын кэн-
ниттэн муора±а киирэн балыктаан му²-
наналлар…

Ол гынан баран Нина Юрьевна,
кини уолаттара – дьи²нээх патриоттар!
Уолаттар «Кэннибитигэр Улуу Россия,
ону кімμскμμр биґиги ытык иэспит!»
– диэн бигэ санаалаахтар. Ол хаґыак-
ка-сурунаалга анаан этиллэр кμμстээх
тыллар буолбатахтар – олохторун о²-
кула (кредо!), итэ±эллэрэ, иитиилэрэ
итинник!

Россия – дьон бэлэмигэр туора бай-
быт Березовскай да, Ходорковскай да,
Гусинскай да буолбатах. Дьи²нээх Рос-
сия – Нина Юрьевна уонна кини уолат-
тара эдэр офицердар Аккуратовтар
уонна кинилэр курдук тыйыс айыл±а±а,
ыарахан усулуобуйа±а олорор, μлэли-
ир, сулууспалыыр Хамчаакка дьоно!

От ыйын 22 кμнэ, 2001 сыл. Хам-
чаакка.

Бμгμн Эмиэрикэлиибин. Сыалым-
соругум – Вашингто²²а тиийэн Вино-
куров архыыбыгар саха эмиграннарын
суолларын-иистэрин кірдііґμн.

Киэґэ алта чааска Тихон кыыґа Ле-
на авиапорка киллэрэн биэрдэ. Та-
можнялар биэс міґііх долларбын туу-
ра тутан ыллылар. Балачча уґуннук лэ-
эмпилэнэн баран кіттμбμт. Аан дой-
дутаа±ы рейс диэтэххэ мілтіх хаач-
чыйыылаах дьон буолан биэрдилэр.
Аны туран иннибэр Магадантан отой
бандьыыт кірμ²нээх туох эрэ спор-
тивнай хамаанда дьоно айаннаан иґэл-
лэр. Арыгы бі±і, табах буруота бі±і,
бардыр±ас маатыра, ол икки ардыгар
охсуґан хачымахтаґан ылаллар. Ыкса-
ан атын сало²²а кіґін биэрдим.

Анкоридж бириэмэтинэн сарсыар-
да 5 чаас 30 мμнμμтэ±э сімілμіппμт
кілμіґэлэрэ Аляска сирин да±айал-
лар. Уота-кμіґэ, асфальтара, дьиэлэрэ-
уоттара, мастара-отторо кірμμтэ-хара-
йыыта – чахчы Эмиэрикэ±э кэллим
диэх курдук чы²ха атын!

Эмиэрикэ пограничниктара биґи-
эннэрин курдук ньа±айдаммакка пас-
поргын, декларация±ын компьютерга
бэлиэтии-бэлиэтии бэрт сууххайдык
аґарар дьон эбит.

Анастасия Николаевна Божедонова
барахсан бэйэтинэн кірсі киирбит.
Массыынаны отой харса суох ыытар
буолбут. Дьиэтигэр чэйдэтэн баран Хо-
тугу Форум студеннарга куортамнаан
олорор дьиэтигэр (кампус) олохтоото.

Кампус μс мэндиэмэннээх. Ма²-
найгы мэндиэмэнигэр μс массыына
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киирэр гаражтаах. Иккиґэ куукунала-
ах улахан саала. Ґґμс мэндиэмэ²²э μс
утуйар хостоох. Онно Хотугу Форум²а
μлэлии-μлэлии μірэнэр студеннар саха
кыыґа Асида Иванова, финн уола Юс-
си Сойни олороллор. Јссі уоллаах
кыыс баара каникулларыгар дойду-
лаабыттар.

Бу дьиэ±э нэдиэлэ буоллум. 
Сайын уоппуска кэмэ буолан би-

лиэт отой суох, аны туран сыанатын
о±оккото! Тугу гыныахпыный? Лусак
аатынан библиотека±а сылдьабын. Са-
²атык библиотека диэтэххэ сμрдээх
баай библиотека. Нуучча-Эмиэрикэ
хампаанньатын туґунан элбэх маты-
рыйаал баар. М.З.Винокуров «Новое
русское слово» хаґыакка таґаартаа-
быт ыстатыйаларын ксерокопияларын
булан аахтым. Аны туран Олаф Свен-
сон кинигэтин булан ыллым (Swenson
Olaf. «Northwest of World: forty years
trading and hunting in northern Siberia»
New York. 1944.)

Олаф Свенсон кинигэтин аа±а оло-
рон иґим дэлби буста. Киґиргэґэ бі±і.
Аны чукчалары, эбээннэри, коряктары
аґары тμґэрэр. Сахалары хайдах ал-
быннаабытыттан (Петр Акепсимович
Кушнарев – «саха» диэбит!) ураты ту-
ох да атыны суруйбатах. 

Хотугу Форумнар солбуйааччы хо-
туннара Присцилла Воул сорунан туран
компьютерынан кірдіін-кірдіін, хас
да пересадкалаах алта міґііх доллар-
даах билиэттэри булла. 

Вашингто²²а Криницкэйдэргэ
тμлμпμіннээн кірдμм да ким да ту-
руупканы ылбат.

Анастасия Николаевналыын аара
Сиэттлга, Питсбурга суукка а²ардыы-
та олоро-олоро Вашингтоннаатыбыт.
Сыалбыт-сорукпут – Конгресс биб-
лиотекатыгар Винокуров архыыба.

Даллас аэропортка Эмиэрикэ±э кэр-
гэн тахсан олорор Татьяна Охлопкова
диэн Нам кыыґа кэргэнин, о±отун кыт-
та киирэн кірμстμлэр. Вашингтон кы-
тыытыгар Фаллс Чорч оройуонугар
чэпчэки мотельга олохтоотулар. Ґчμгэ-
йэ диэн – метро станцията биэс хаа-
мыылаах сиргэ уонна метро±а олорду²
да Конгресс библиотекатын анныгар
тиийэн тμґэ±ин. Анастасия Николаев-
на дьаґаллаа±а, бэл, итиннэ кытта кі-
стін кэлэр.

От ыйын 31 кμнэ. Вашингтон.
Сарсыардаттан ыла Конгресс биб-

лиотекатыгар тиийэн регистрацияла-
нан, хаартыска±а тμґэн, ким²ин-ту-
оххун, хаґан-ханна тіріібμккμн, туох
сыаллаах-соруктаах Конгресс библио-
текатыгар μлэлиир соруктааххын элек-

троннай чипкэ киллэртэрэн карточка
ылан, славянскай салааттан μлэбин
са±алаабытынан барабын.

Анастасия Николаевна μμтμн-ха-
йа±аґын булларан баран, Хотугу Фо-
рум АХШ Конгреґыгар, правитель-
ствотыгар сыґыаннаах μрдэ-анна суох
μгμс дьыалаларынан дьарыктана барда.
Хотугу Форум салайааччылара биэрбит
сорудахтарыттан, кірсμіхтээх тойот-
торун балаґыанньаларыттан сылык-
таатахха Анастасия Николаевнаны ула-
ханнык сыаналыыр, итэ±эйэр эбиттэр.

Бастакы кμн туох да тμмμгμ биэр-
бэтэ. Ону библиотека эйгэтин кытта
билсии, эти μірэтии курдук санаан кэ-
бистим. Киэґэ ыйах-тыйах Петр Акеп-
симович Кушнарев кыыґыгар Екате-
рина Петровна Кушнарева-Криниц-
кая±а тμлμпμіннμμ сырыттым да, ту-
руупканы ким да ылбат.

Тμμн аанньа утуппатылар. Байкер-
дар мотоциклларынан киэґэни быґа са-
рылатан баран, тμμн μіґμн са±ана хан-
на эрэ айаннаатылар. Са²ардыы нуха-
рыйыах курдук буолан истэхпинэ нар-
команнар харчы кірдіін ааммын
лμ²сμйдμлэр. Мотель аата мотель бу-
олла±а! Ааны арыйды² да уулусса±а
баар буола тμґэ±ин. Кэлэр-барар ба-
рыта то²суйан ааґыан сіп.

Атырдьах ыйын 1-2 кμннэрэ.
Сарсыарда библиотека аґыл-

лыа±ыттан сабыллыар диэри хасыґа са-
таатым да Михаил Зиновьевич Вино-
куров суруйталаабыт библиографиче-
скай справочниктарыттан (англий-
скайдыы), нууччалыы тыллаах ха-
ґыаттарга, сурунаалларга таґаартаа-
быт ыстатыйаларыттан ураты туох да
суох. 

Киэґэ Криницкэйдэргэ тμлμпμін-
нээн кірдμм. Ким да ылбат.

Ні²μі кμнμгэр Конгресс архыы-
быгар, рукопись салаатыгар μлэлээн
кірдμм – мэлийдим. Кμ²²э-чааска ха-
аччахтана, кырыымчык μпкэ-харчыга
кыпчыттара сылдьар киґиэхэ кураа-
на±ы кууґартан ордук кыґыылаах ту-
ох да суох! 

Санаа булан, Конгресс архыыбын
департаменыгар киирэ сырыттым. Де-
партамент директора Джозефин Не-
льсон диэн негр киґитэ.

Омук сирдэригэр, Россия±а да±аны
аристократтары кірсμтэлээбитим. Не-
грдарга аристократ баар буолуо диэн
санаа суо±а. Джозефин Нельсон тутта-
хапта сылдьардыын, кэпсэтэрдиин –
улахан аристократ киґи буолан биэрдэ. 

Мин, долгуйуубуттан тиритэ-тири-
тэ, «ых-ах» диэн английскайдаан му²-
наммыппын, культуралаах ба±айы ки-

ґи, сμрдээх бол±омтолоохтук иґиттэ.
Син ійдііті быґыылаах. Сонно де-
партаменын μлэґиттэрин ы²ыртаан,
Майкл Винокурофф туґунан туох-ба-
ар сибидиэнньэни хомуйалларыгар со-
рудах биэрдэ.

Киэґэ (кыыс о±ото хантан билбитэ
буолла?!) Марджори Балзер-Мандель-
штам тμлμпμіннээн соґутта. Сарсын
киэґэ кірсμіх буоллубут. 

Атырдьах ыйын 3 кμнэ.
Бэ±эґээ киэґэ рукопись салаатыгар

сакаастаабыт M.Z.Vinokouroff диэн
грифтээх паапкаларбар туох да суох бу-
олан биэрдэ. Дьэ, кыґыы! 

Ґіґэ комплектование салаатыгар
тахсан каталогтарыгар μлэлээтим. Ре-
гистратор Наталья Берт Москва±а ті-
ріібμт дьахтар эбит. Мин Россияттан
сылдьарбын билэн кэпсэттэ. Виноку-
ров туґунан истибит эрээри тугу да
билбэт. Суруйааччы буоларбын
сμрдээ±ин сэргээтэ. Мин μлэлии олор-
дохпуна ханна эрэ барда. Јтір со±уґу-
нан икки кинигэлээх эргилиннэ. Ма²-
най Винокуров кинигэлэрин а±алла±а
диэбитим – «Амма±а саас этэ», «Сир
ыарыыта» диэн бэйэм кинигэлэрим бу-
олан соґутта.

Бэйэм кинигэлэрбин булбутум
μчμгэй эрээри Винокуров бу каталог са-
лаатыгар уґун сылларга μлэлээбит эрэ-
эри, туга да суо±а хомолтолоох эбит.

Архыып департаменын директора
Джозефин Нельсон эбиэттэн киэґэ кэ-
лээр диэбитэ. Аристократ Нельсон
болдьообут кэмигэр мμнμμтэ да хойу-
таабакка тиийэбин. Киґим μірэ-кіті
кірсір, секретарын ы²ыран кофенан
кμнлμлμμр, Саха сирин туґунан ыйы-
талаґар. Дьиктиргиэм быатыгар Саха
сирин балачча билэр буолан соґутар.
Кофе-брэйк бμтμμтэ селекторынан μлэ-
ґиттэрин ы²ырар. Дьоно кітіх му²у-
нан кумаа±ылаах киирэллэр.

Икки кμн тэбинэн туран тугу μлэ-
лээбиттэрин кэпсии-кэпсии Майкл Ви-
нокурофф туґунан булбут докуму-
оннарын, матырыйаалларын барытын
кірдіріллір. Ол матырыйааллары, до-
кумуоннары барыларын лігліччμ миэ-
хэ туттаран кэбиґэллэр. 

Баччаа²²а диэри тугу да булбакка
кураанах сылдьыбыт киґи μірμμбμттэн
у²уох у²уо±ум барыта халыр босхо ба-
рыар диэри μірэбин. Онно билбитим –
Винокуров архыыба барыта Аляска
киинигэр Джуно куоракка баар диэн
буолла. Онно тиийбитэ улахан осту-
оруйалаах эбит. Ол туґунан илдьири-
тэн кэпсиэхпит.

Онон, быґа Анкориджка тіннір би-
лиэппин туттаран, Джуно куоратынан

È
Ë

È
Í

 l
2
0
1
2
, 4

 ¹
−ð

ý

47

2012-4-58_2012-1-yak.qxd  16.11.2012  11:45  Page 47



эргийэ барар билиэт атыылаґабын.
Харчым лаппа улаханнык чарааґаата.

Библиотекаттан тахсарбар Мард-
жори Балзер массыынагар кμμтэн оло-
рор эбит. Анастасия Николаевнаны
кытта кэпсэтэн, кинини Джортаун уни-
верситетын аттыттан ылан ааґыах бу-
оллубут.

Аара Анастасия Николаевнабытын
ылан, Вашингтон куорат кытыытыгар
Балзердар дьиэлэригэр тиийэбит.
Кыахтаахтык олороллоро тута киґи
хара±ар быра±ыллар. Кμп-кμіх ойуур
ортотугар (барыта олордуу мастар!)
турар, лоджиялаах, балконнардаах μс
мэндиэмэннээх дьиэ. Иккиэйэх эрэ ки-
ґиэхэ диэтэххэ – дыбарыас!

Хаґаайын Гарольд Балзер, балачча
уґуннук Москва±а, Ленинградка олор-
бут, нууччалыы отой Москва нуучча-
ларыныы кэпсэтэр, μрдμк у²уохтаах,
сааґыран эрэр дьэбириэйдэрдии кыы-
рыктыйан эрэр сулардыы бытыктаах
киґи утары тахсан кірсір.

Истиэнэлэрэ – хартыына галереята.
Уонна сыаната ыараханын иґин эрэ хо-
муллубут буолбатах, дьμґμйэр ускуу-
стубаны балачча дири²ник анаарар
дьон наардаабыт хартыыналара. Сμрдэ-
эх элбэх, сип-синньигэстэн са±алаан,
биримээнэ дμлμ² са±а±а тиийэ, э²ин
араас быґыылаах чμмэчилэрдээх баай
коллекциялаахтар эбит. Дьиэлэригэр
эр-биир кабинеттардаахтар. Биґиги
сылдьарбытыгар Гарольд атын судаа-
рыстыбалар бэлиитикэлэрин ара²а-
лыыр, ырытар институт директора эбит
этэ. Марджори μірэ-кіті АХШ сена-
тыгар, чуолаан Саха Республикатын
боппуруостарыгар эксперт буоларын
кэпсээбитэ.

Лоджияларыгар барбекюга μтμллμ -
бμт бараан этин сии-сии балайда уґун-
нук чэйдээтибит. Гарольд киэ² эйгэ-
лээх, дири² билиилээх киґи буолара
тута биллэр. Арассыыйаттан дьон бі±і
сылдьар эбит. Ол курдук Галина Ста-
ровойтова, демократ Олег Румянцев,
олигархтар Гусинскай, Ходорковскай
хонон-іріін ааспыттар.

2001 cыл. Атырдьах ыйын 4 кμнэ.
Субуота.

Бμгμ²²μ кμн киґи кμμппэтэх дьик-
тилэрдээх кμн буолла. Баччаа²²а диэ-
ри Вашингтон куораты кірі иликпин,
сылдьар сирим мотельтан – библиоте-
ка, библиотекаттан – мотель! Ону да ба-
рытын метронан, сир аннынан!

Марджори бμгμн куораты кір-
дірμіх буолбута. 10 чаас са±ана элэ-
эрдэн кэллэ. АХШ президеннэрин
Джефферсон-Рузвельт комплекстарын,
аатырбыт скульптуралары, кірібμт,

Национальнай музейга, Национальнай
галерея±а сылдьыталыыбыт. Кμн а²-
аара бμттэ. 

Эбиэттэн киэґэ салгыы Ґрμ² Дьиэ
музейын, Кеннеди киинин кірдіріірμ
тылламмытыгар мин санаа ыарыыта
о²осто сылдьарбын, Екатерина Пет-
ровна Кушнарева-Криницкаяны кір -
сμіхпμн ба±арарбын этэбин. Сμбэлэґэн
баран Криницкэйдэр дьиэлэригэр бара
сылдьыахха диэн буолла.

Аадырыстарын биэрбиппэр Мард-
жори: 

– Why! (Вау!) – диэн са²а аллайда.
Вашингтон Чеви-Чейз оройуона

улахан баай дьоннор олорор оройу-
оннара μґμ. 

Аан дойду баайын барытын бачаа-
чайдыы олорор дьон диэтэххэ сэмэй
дьиэлээх-уоттаах ыаллар эбит! Онно
холоотоххо биґиги баайдарбыт Мос-
куба анныгар баар дьиэлэрэ – замоктар!
Биэстии миэтэрэ μрдμктээх олбуорда-
ахтар, харабыл, видеокамера бі±іті!

Муна-муна да буоллар Криницкэй-
дэр олорор дьиэлэрин буллубут. Дьиэ
таґыгар массыына турар. «Бааллар
эбит» диэн буолла. Марджори
тμлμпμіннээтэ. О±онньор кэтэмэ±эй-
дии тμґэн баран «Кірсμі±μ²» – диэтэ. 

Олбуордарын таґыгар тохтообуп-
путугар Криницкэй о±онньор утары
та±ыста. 87 саастаах диэтэххэ, кібμс-
кіні, μрдμк у²уохтаах, тіріл кірμ²нэ-
эх нуучча киґитэ. Дуоспуруннаах
ба±айытык дорооболоґон баран, би-
ґиги сирэйбитин-харахпытын кірір.
Билистибит. Биґигини дьиэ±э ы²ырда.
Киирэн туох сыаллаах-соруктаах кэл-
биппитин кэпсээтим, Саха сиригэр
ы²ырыыны, хаартыскалары, Петр
Акепсимович Кушнарев суругун кір-
діртμμбμн. О±онньор ыксыы сылдьар
буолан, ы²ырыыны, хаартыскалары
кірііт, «Миигин кытта клиника±а бар-
сы²! Катенька μірμі±э!» – диэтэ. Ґі-
рэ-кіті барыстыбыт.

Эмээхсин куорат таґыгар, улахан
баай дьон эмтэнэр чааґынай клиника-
ларыгар туспа палаата±а сытар эбит.
Мэйиитигэр тымыр быстан хаан тур-
бутугар олус уустук, ыарахан эппэрэ-
эссийэ о²орбуттар. Бэрт уґуннук ис-
кусственнай кома±а сытыарбыттар.
О±онньор эмээхсинин харабыллаан,
клиника±а хоно сылдьар. Тμлμпμіннэ-
рин ол иґин ким да ылбат эбит. 

Наркоз кэнниттэн кэнниттэн
бэ±эґээ эрэ ійдіммμт, сыттыктар ор-
толоругар о±о курдук кμп-кμі±μнэн
кірін чэмэлийэн сытаахтыыр. Палаа-
татыгар туора дьон, буолан баран омук-
тар, кутулла тμспμттэригэр соґуйбут -
туу о±онньорун диэки кірір.

– Они, Катенька, земляки твоих
родителей, значит и твои земляки... –
диэн Иван Александрович быґааран
биэрэр.

Саха сириттэн сылдьарбытын истэн
соґуйда да, μірдэ да. Наркоз дьайыы-
тыттан буолла±а, тугу эппиккин ійдμμ
сатыы-сатыы ійдμμр. Ситэ ійдіібі-
ті±μнэ «кіміліс» диэбиттии о±оннь-
орун диэки кірін ылар.

Кушнаревтар мэ²э таастарын, дьиэ-
лэрин тμґэртээбит хаартыскаларбын
кірμтэлии сытан, Павловскай
айыл±ата, кістμμлээх Кушнаревтар
халлаан кμі±э солотуулаах чосуобуна-
ларын хаартыскаларын илиитигэр
тутаат са²а аллайа тμстэ:

– Надо же! А я ведь сегодня во сне
видела это!!! – уонна кμіх харахтара
μірμμнэн ча±ылыґа тμстμлэр. – Види-
мо, вас ко мне сам Бог послал, чтоб по-
радовать мою душу!

Итинтэн салгыы аны биґиги соґу-
йааччы буоллубут – Екатерина Петро-
внаны Саха сириттэн, Павловскайтан
омук сиригэр кыґыл о±о эрдэ±инэ
илдьибиттэр, Ол кэннэ тіріібμт дой-
дутугар хаґан да сылдьыбатах. Саха си-
рин, Дьокуускайы, Павловскайы бы-
лыргы хаартыскалартан эрэ билэр.

Дьокуускай былыргытын хаартыс-
каларыттан чопчу биир хаартысканы
булар ылар:

– А вот наш дом в Якутске...
– Папенька сетовал, что ничего не

смог сделать для родины, что его
богатство служит Америке и Китаю. А
маменька очень скучала по родному
Якутску, а я ничего не помню...

Атыыґыт Кушнаревтар ірі-
білμμссμйэ иннинэ а±аларыттан Хап-
сыынтан са±алаан, ійдііхтμк-тійді-
іхтμк дьаґанан лаппа улаханнык
кыа±ырбыттар. Иркутскайга, Петро-
градка, Москва±а эргиэн хонтуоралар-
даахтар. Москва±а Садовай кольцо±а
баар дьиэлэрэ ма²най Саха АССР бэ-
рэстэбиитэлистибэтэ буола сылдьыбыт.
Ол дьиэ±э Кушнарев аймахтарыгар би-
ир хоґу хаалларбыттар. Билигин онно
Москва ханнык эрэ баана олорор. Ол
дьиэни былдьаспатын диэн Хапсыын
кыыґа Агриппина сиэнигэр Татьяна
Паловна Луцкова±а Измайловскай па-
арка оройуонугар икки кыракый хо-
стоох кыбартыыра о±отун ылан биэр-
биттэр.

Дьон кэпсээнинэн Кушнаревтары
тіґі да кэччэгэйдэр диэтэллэр, Акеп-
сима Михайлович, кыыґа Агриппина
Акепсимовна, кμтμітэ Григорий Алек-
сандрович Бушуев, уола Петр Акепси-
мович Саха сиригэр μірэ±и, билиини
тар±атыыга туора туран хаалбатахтар,
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куорат μірэ±ин тэрилтэлэригэр, чу-
олаан кыргыттар гимназияларыгар ку-
руутун бэпэчиитэллэр, куорат балыы-
ґатын, публичнай библиотека, музей
тутуутугар балачча μбμ сиэртибэлэ-
эбиттэр, тіріібμт дойдуларыгар Пав-
ловскайга публичнай библиотека арый-
быттар. 

Хапсыын атыыґыт суос-со±отох
уола Петр Акепсимович Кушнарев
со±уруу μрдμк μірэ±и бμтэрэн, а±атын,
эдьиийин дьыалаларын быдан далаа-
ґыннаахтык эргитэн киирэн барар.
Атын дойдулар хайдах суолунан сай-
дыбыттарын μірэтэн, Саха сирэ Аляс-
ка холобуругар оло±уран, сайдыы су-
олунан барыан сіп эбит диэн, μлэтин-
хамнаґын оннук тэрийэн испит эбит.

Саха сирин бар±а баайын баґылаа-
ґы²²а хайаатар да тимир суол наада-
тын ійдіін, Охуоскайтан Дьокуус-
кайга диэри тимир суол туттараары
сыратын-сылбатын бі±і уурбут. Кытай
Или²²и тимир суолун (КВЖД) тутуу-
тугар μлэлээбит суол инженерин Си-
корскайы кытта кэпсэтэн, икки сыл
устата Охуоскайтан Дьокуускайга диэ-
ри тимир суол тутуллуохтаах сирин
μірэтиигэ анал экспедиция тэрийэн
μлэлэппиттэр эбит. 

Былаас уларыйбытыгар ірі кі-
ті±μллэн, «Эмиэрикэ холобурунан сай-
дыа±ы²» диэн Саха сирин олохто-
охторугар сурук суруйбут. 

…Я прошу Вас передать всему
якутскому населению, что его нуж-
ды близки моему сердцу и что я счи-
таю своим долгом работать для ин-
тересов населения, а по наступлению
благоприятных условий вернуться в
родной край и лично помогать воз-
рождению его по американскому мас-
штабу. Моё знание своего Якутского
края и моё наблюдение жизни и усло-
вий природы Америки позволяют мне
с уверенностью сказать, что Якут-
ский край, освободившись от потря-
сений межклассовой распри и уста-
новив у себя режим свободного раз-
вития созидательных сил своих, бы-
стро разовьется и станет второй
Америкой. От души желаю населе-
нию Якутского края всего наилуч-
шего.

С совершенным почтением
Ваш Петр Кушнарев

Июля 1-го дня 1922 года.

Дьэ, бу суруга киниэхэ Сэбиэскэй
былаас эстиэр диэри «дьаарай реак-
ционер», «контрреволюционер»,
«Эмиэрикэ μспμйμінэ» диэн дьары-
лыктары ыйаабыта. Онуоха эбии μрμ²

хамсааґы²²а μбμнэн-аґынан кімі-
ліспμт. Онон «μлэґит норуот хаан іс-
тіі±і» буола тμґэр.

Јрібілμμссμйэ кэнниттэн дойду-
ларыттан μμрμллэн да баран, Кушна-
ревтар тіріібμт буордарыгар таптал-
лара сі±μірμйбэтэх, биир дойдулаах-
тарыгар туох кыалларынан кіміліґі
сатаабыттар. Ол курдук Йокогама±а
cаха эмиграннарыгар куттал суоґаа-
бытыгар Петр Акепсимович анал бо-
рокуот наймылаґан барыларын Кы-
тайга кіґірін а±алан ілμμттэн быы-
ґаабыт. Кытайга кэлбит дьон ыйах-ты-
йах олохторун булуохтарыгар диэри кі-
міліспμт. 

Саха сирин Эмиэрикэ суолунан са-
йыннарыан ба±арбытын, Охуоскайтан
Дьокуускайга диэри Эмиэрикэ кі-
мітμнэн тимир суолу туттарарга μлэ-
лэспитин иґин бассабыыктартан «дьаа-
рай контрреволюционер» дьаралыгын
ылбыт Петр Акепсимович Кушнарев
оннук киґи эбит. 

«Улуу ірібілμμссμйэ» буолбата±а
буоллар, бука, ол тимир суол тутуллу-
бут буолуох этэ. Ол туґунан Харби²-
²а КИТС (КВЖД) архыыбыгар
кістμбμт инженер Сикорскай бырайы-
актара туоґулууллар.

Петр Акепсимович ірібілμμссμйэ
иннинэ Эмиэрикэ±э эргиэни тэнитээри
(Арассыыйа гражданнара АХШ сири-
гэр тэрилтэ тэринэллэрэ хааччахтана-
ра) Ном куоракка арыгыґыт, илэчиис-
кэ а²ардаах швед хааннаах Олаф Свен-
сон диэн морягы булан, сууйан-тараан,
μптээн-харчылаан, кини аатынан «Olaf
Svеnson & K.» диэн эргиэн тэрилтэтэ,
«Мезатлан» диэн борокуот хампа-
анньата тэринэн, Хамчаакка, Охуоскай,
Айаан портарын туґанан, тμμлээ±инэн,
муора булдунан, бэл, Чукотка
кімμґμгэр тиийэ дьарыктанан, атахта-
рыгар туран испиттэр. Олаф Свенсон
Кушнарев харчытыгар кыа±ыра тμґэн
баран, ірібілμμссμйэ буолбутунан ту-
ґанан, баґаам элбэх баайы апчарыйан
баран, Кушнаревка кіхсμн кірдірін
кэбиґэр. 

Кушнарев ійдіі±μн ійдііх, хата
Кытайга Циндао куоракка нуучча-эмэ-
рикээнискэй μμт ферматын (RAMF)
тэринэн, сир атыылаґан, дьиэ-уот тут-
тан, Циндао куораты μрμ² аґынан, сы-
рынан, арыынан хааччыйар, Эмиэрикэ
технологиятынан тутуллубут биллэр-
кістір μμт ферматын бас билээччи бу-
олбут. Куґа±ана суох олорбуттар. Кы-
тай, нуучча μлэґиттэрдээхтэр, кыы-
старыгар Катя±а англичанка, француз
учууталлардаахтар. 

Дьэ, онтон ыла бэлиитикэ±э оро-
оспокко, туохха да кыттыспакка куо-чэ-

мээт олорбут. Бэл, биир дойдулаахта-
рын кытта соччо-бачча чугасаґа сатаа-
батах. Ол эрээри анаан-минээн тиийбит
дьо²²о хаґан да аккаастаабат эбит.
Ол курдук Манньыаттаахтар сиэннэрэ
Анатолий кини ферматыгар иккитэ
тіхтμрμйэн μлэлии сылдьыбыт. Кэлин
сырыытыгар кэргэниниин Клавдия-
лыын иккиэн μлэлээбиттэр.

1948 сыллаахха Циндао куоракка
ыалдьан ілбμт. 1949 сыллаахха Кытай
Народнай Республикатыттан «нуучча
контрреволюционнай элеменнэрин
ыраастыылларыгар» кэргэнэ, кыыґа
Эмиэрикэни булбуттар, Вашингтон ан-
ныгар, Алтантикаттан чугас, баай ту-
туулаах дьиэ атыыласпыттар. Инньэ
гынан Кушнарев Кытайга Циндао±а,
кэргэнэ Эмиэрикэ±э Вашингто²²а
кімμс у²уохтара кіті±μллμбμттэр.

… Ситиннэ да±атан, быґа тμґэн эт-
тэххэ, Джуно±а Михаил Зиновьевич
Винокуров архыыбыгар суруктарын
фондатыттан биир “Kushnareff Tatiana
Vasil’evna” диэн суруктаах открытка-
ны булан ылбытым. Адаархай со±ус бу-
очарынан суруллубут суругу аа±ан ба-
ран кμімэйбэр бμілμμ туран хаалбыт
хомуогу ыйыста сатаабытым:

14 èþíÿ 1959 ã.
Äîðîãîé Ìèõàèë Çèíîâüåâè÷.
Íåñêàçàííî áëàãîäàðþ Âàñ çà

ïðèâеò è êàðòî÷êè íàøåãî ìèëàãî
ßêóòñêà. Òåïåðü íà èñõîäе ìîåé
æèçíè âñ¸ îá ßêóòñêе äîñòàâëÿåò
ìíе áîëüøîå óäîâîëüñòâèå. Õâîðàþ ÿ,
ñëàáåþ. Ñòàëà ïëîõî âèäеòü è
ñëûøàòü. Ïî òåëåôîíó ãîâîðèòü íå
ìîãó. Åù¸ ðàç áëàãîäàðþ. Íå
çàáûâàéòå ìåíÿ

Âñåé äóøîé Âàøà
Òàòüÿíà Âàñèëüåâíà.

Бу баара эрэ бэґиэйэх этиигэ эмиг-
рация тμірт уон сылын устата муннь-
уллубут тіріібμт дойдутугар ах-
тыл±ана, ааспат-арахпат дууґа ыа-
рыыта, санаа оонньуута тμмμллμбμттэ-
рий?! Эмигрант оло±о, тіріібμт дой-
дутугар таптала, туоххаґыйыыта, μрдμк
культурата, баай дууґата – барыта
арыллан кэлэллэр эбээт!..

Криницкэй о±онньор сэбиэскэй
кірμк (развелка) «уґун илиититтэн»
кэґэй буолан хаалбыта биллэр. Ол да
иґин Криницкэйдэр туора киґини бэ-
йэлэрин эйгэлэригэр киллэрэ сатаабат-
тар, тμлμпμінμнэн да кэпсэппэттэр, су-
рукка да эппиэттээбэттэр. Этэргэ дылы,
«сахалыы ньо±ойдоґоммут» эрэ кірсін
кэпсэттибит быґыылаах. Биґиги тугу
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кэпсэтэрбитин туораттан иґиллээн, хай-
дах сирэйдээхпитин-харахтаахпытын
кэтээн баран, эмээхсинэ сатаан эппиэт-
тээбэт ыйытыыларыгар хоруйдаґан,
улам кэпсэтиигэ кыттыґар.

Ма²най ыарахан ба±айытык кэпсэ-
тэр бэйэтэ, бу сырыыга ис-иґиттэн
аґыллар. 

КРИНИЦКЭЙДЭР

А±ата Александр Иванович Кри-
ницкэй, Белоруссия тірμт-уус дворя-
нина, ыраахтаа±ы аармыйатын бол-
куобунньуга, ыстаалы уґаарыы біді²
специалиґа, 1917 сыллаахха адмирал
Колчак миссиятын састаабыгар АХШ-
тан Арассыыйа аармыйатыгар сэрии сэ-
бин, буускалары, массыыналары атыы-
лаґаары кэлбит. Колчак Арассыыйа±а
тіннμμтμгэр кэргэнэ о±олоноору Эмиэ-
рикэ±э хаалан хаалбыт. Јтір со±уґунан
Иван Александрович кμн сирин кірбμт.
Јскітμн ити тμгэн суо±а эбитэ бу-
оллар Александр Иванович тапталлаах
командирын, адмирал Колчагы кытта
биир дьыл±аланыа эбитэ буолуо.

Арассыыйа империята эстэрин кыт-
та Эмиэрикэни кытта дипломатиче-
скай сыґыан эмиэ μрэллэр. Арассыы-
йа посола Криницкэйи посольство
дьиэтин, баайын-дуолун харабыллата
хаалларар. Сол кμнтэн отутус сыллар-
даахха Эмиэрикэ±э ССРС дипломати-
ческай миссията олохтонуор диэри
Криницкэйдэр посольство баайын, ара-
²аччылаан олорбуттар уонна ССРС
боломуочуйалаах посолугар дьірμ би-
ир бэспиэґинньигэр, биир ньуоскаты-
гар тиийэ тугу да энчирэппэккэ, чіл
туттарбыттар.

Кэргэттэрин иитээри инженер Кри-
ницкэй дьиэтиттэн чугас металлурги-
ческай собуокка хара μлэґитинэн кии-
рэр. Талааннаах инженери таба кірін-
нір, сотору технолог о²ороллор. Алек-
сандр Иванович му²утаан «Юнайтед
стил корпорейшн» вице-президенэ, кы-
лаабынай технолог буолан олорбут.
Кини талаанын, ійμн кμμґμнэн Эмиэ-
рикэ аатырбыт таанката «Чифтен» хан-
нык да сэнэрээт хоппот кытаанах ку-
йахтаах буолбут.

Оттон кини уола Иван Алексан-
дрович инженер-химик, ученай, эмиэ
байыаннай, сааґын тухары сабыылаах
институкка μлэлээбит. 

1949 сыллаахха Вашингто²²а та-
²ара дьиэтин сулууспатыгар Кытайтан
кэлбит Катя Кушнарева диэн нуучча
кыыґын сібμлμμ кірбμт. Эдэрдэр тап-
таґаннар ыал буолбуттар. Јтір со±уґу-
нан уол о±оломмуттар. Уолларын эґэ-
тин аатынан Александр диэн ааттаа-

быттар. Алик а±атын суолунан баран,
химик-ученай буолбут. Билигин эко-
логия институтун биир тутаах μлэґитэ.

– Мин о²орбут «ал±аспын» кінні-
рі сылдьар, – диэн Иван Александро-
вич кμлэр. 

«Ба±ар билэллэрэ буолаарай?» ди-
эн эрэ²кэдийэ санаан, манна Конгресс
библиотекатыгар μлэлээбит Михаил
Зиновьевич Винокуров архыыбын
кірдμμ сылдьарым туґунан кэпсэ-
эбиппэр о±онньор хайдах эрэ сэнэ-
эбиттии: «Аа! Этот Винокуров?» –
диэбитигэр мах бэрдэрэн хааллым. Оч-
чотоо±у кэнэн санаабар эмиграннар
бары биирдэрэ! Нуучча эмиграннара
аныаха диэри кастанан «дворяннар»,
«разночинецтар». «та²нарыахсыттар»,
«палачтар», «советскайдар» диэн арах-
салларын билээхтээбэт буолла±ым
дии!..

…Кэпсэтиибит ухханыгар кμнμ-
дьылы билбэккэ хаалабыт. Медсестра
система туруораары киирбитигэр би-
ирдэ халахайдана тμґэбит. Биґиги ба-
раары турбуппутугар Екатерина Пет-
ровна хомойбут ба±айытык кірін
ылла.

– Вы меня извините! Видите в
каком я состоянии. Приходите в гости
когда я встану. Тогда и документы
покажу и фотографии, может чего и
сама вспомню...

– Передайте ПРИВЕТ городу
Якутску от имени моей маменьки. Она
очень скучала по своему родному
городу... – уонна кириэс охсон бы-
ла±астыбыы гынна. – Храни Вас Бог!..

БАЛЗЕРДАР

Клиника кэнниттэн Марджори
дьиэтигэр илдьэ барар. Кини истибэ-
тигэр Анастасия Николаевна:

– Бμгμ²²μ программа±а Балзер-
дарга ыалдьыттааґын суох этэ. Анаан-
минээн эйиигин олуйаары-моґуйаары
ы²ырдылар. Тылгын-іскμн кыатанаар,
– диэн сэрэттэ.

Эмиэ барбекюлаатыбыт. Бу сы-
рыыга балык μтэн сиэтибит. Хаґаайын
сэдэх хаартыскалардаа±ын кірдірір.
Онтон сэмээр мин Саха Республикатын
Президенигэр Николаевка сыґыаным
туґунан ыйыталаґар. Сыыйа икки
іттμбμттэн олуйан-моґуйан барбаттар
дуо: Михаил Ефимович μґμс болдьох-
хо барыа дуо? Барарыгар туох мэґэй-
диэй? Саха Республикатыгар патрио-
тическай (националистическай диэн
санаан кэбиґи²!) кμμстэр тіґі ору-
оллаахтарый? Россияны кытта сыґыан
хайдах сайдан барыай?

Онтон Гарольд Балзер дійμтэрдии:

– Елена Масюк Саха сирин туґунан
киинэтигэр хайдах сыґыаннаґа±ын –
диэн ыйытан баран мин хайдах бу-
оларбын чинчилиирдии ітірμ кірір.
Анастасия Николаевна чи²ии тμґэр.
Балзердар мин киммин-туохпун билэ-
эри, эппиэппин тургутан кэтэґэллэр.

Мин толкуйдуу да барбакка:
– Хайдах да буолбатах, – диибин.
– Ол аата?
– Масюк киинэтин Киин Телевиде-

ние μстэ тіхтірμйэн кірдірбμтэ. Ма²-
най кірдірбμттэригэр саха норуотун
тμґэрбиттэриттэн олус диэн іґμргэм-
митим. Иккистээн кірдірбμттэригэр
«то±о итинник гыналлар» диэн тол-
куйга тμспμтμм. Ґґμстээн кір-
дірбμттэригэр «саха» буоларбынан
киэн туттубутум…

– Хай-даах?!.., – Балзердар иккиэн
соґуйа истибиттэрэ.

– Сахалар баара эрэ биэс сμμс ты-
ґыынчаттан эрэ тахсабыт. Уонна сμμс
сμμрбэ мілμйμіннээх нуучча норуотун
баттаан-μктээн олоробут. Аан дойду
μрдμнэн уонна сахалар курдук судаа-
рыстыба титульнай нациятын баттаан-
μктээн, ата±астаан олорор ханнык омук
баарый?!

Мин хайдах эппиэттэґэрбин ты-
²аан а±ай кμμтэн олорбут Анастасия
Николаевна кμлэ тμспμтэ.

Балзердар сирэй сирэйдэрин эрэ
кірсін кэбиспиттэрэ. 

Бу сырыыга уку-сакы со±ус арах-
сыбыппыт, Марджори «туох эрэ суґал
дьыалалаах буолан» атаарбата±а. Га-
рольд массыынатынан метро ыстаан-
сыйатыгар эрэ диэри тиэрдэн биэрби-
тэ.

Чэ, кинилэри кытта, нууччалардыы
эттэххэ, «бииргэ о±о сμрэхтээбэппит»
биллэр. Бμгμ²²μ кμннээххэ Криниц-
кэйдэри кірсін сыалбытын ситиспит
дьон онно эрэ кыґаллыбатахпыт, μірэ-
кіті тμспμт сирбитигэр айаннаабып-
пыт.

ДЖУНО

Атырдьах ыйын 5-6 кμннэрэ.
Джуно (Yuneau) АХШ Аляска

штатын административнай киинэ.
Аляска±а аан ма²най кы´ыл
к³мμ´μ арыйбыт сирдэрэ. Аляска±а
ма²найгы улахан промышленнай
куорат уонна муора порда. Онон т³-
´³ да Аляска со±уруу у´угар сып-
пытын и´ин административнай
киин буолбут. Нэ´илиэнньэтэ 25 ты-
´ыынча. Сμрμн дьарыга туризм
уонна балык ха´аайыстыбата. Ло-
сось балыгы иитэр ханна да суох ула-
хан фермалардаах.
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Мотельга харчы тіліібμтμм кэннэ
сиэппэр баара эрэ μс доллардаах хаа-
лабын…

Анастасия Николаевналыын, эмиэ
аара аэропортарга олорон эрэ утуйа-
утуйа Джуно±а кітін тиийэбит. Джу-
но айыл±ата, кμнэ-дьыла Хамчаакка-
таа±ы Петропавловскайга майгын-
ныыр. 

Биґигини тірμт олохтоохтору ити-
риктээґинтэн ара²аччылыыр тэрилтэ
президенэ Сьюзен Старк Кристиансен
кірсір. 

Чэйдээн баран тлингиттэр сирдь-
иттэрин, профессор Джим Уолтоны
кірсібμт. Кыра у²уохтаах чэм курдук
о±онньор. Сэмэй, элбэх са²ата-и²этэ
суох о±онньор…

Кірдіххі кыра, хачаайы тлингит
о±онньоро Иккис Аан дойду сэриитин
номоххо киирбит дьоруойа эбит. Эмиэ-
рикэ Дьоппуону кытта сэриитэ са±ала-
ныытыгар Сиэтлга орто μірэ±и бμтэ-
рээри сылдьар икки тлингит уолун аар-
мыйа±а ылбыттар. Иккиэн радист бу-
олбуттар, тус-туґунан муора байыан-
най базатыгар сулууспалаабыттар.
Дойдуларыттан ойдон-быстан сылдьар
дьон дьуґуурустубаларын кэмигэр ах-
тыл±аннарын таґаараары, радионан
бэйэлэрин ийэ тылларынан кэпсэтэллэр
эбит. Ону «дьоппуон μспμйμіннэрэ»
радионан байыаннай кистэлэ²и биэрэр
буоллахтара диэн Эмиэрикэ аармыйа-
тын контрразведката тμптэ-тμрμлμін
бі±і буолбуттар. Уолаттары иккиэн-
нэрин быччаччы тутан ылбыттар. Ту-
гун-ханныгын быґааран билэн баран
толкуйга тμспμттэр – уонна тобулан та-
ґаарбыттар ээт! Эмиэрикэ аармыйа-
тын саамай улахан кистэлэ²нэрин (μμт-
μкчμ биґиги Егор Чээриммит курдук!)
тлингит тылынан шифровкалыы-шиф-
ровкалыы ыытар буолбуттар! Кір,
Эмиэрикэлэргэ да ійдііх дьон бааллар
эбит ээ!

Дьоппуоннар сордоохтор ол кистэ-
лэ²и арыйаары «булкулла» сыспыттар
да кыайан иннин-кэннин булбатахтар.
Ол шифр туґунан кэлин кыайтаран
бμтэн баран билэн «бабат» диэбиттэрэ
μґμ. Онон Джим Уолтон Эмиэрикэ
дьоруойа буолбут.

Аляска тірμт олохтоохторо «уотта-
ах уу» утахтананнар кэхтэр аакка бар-
быттарыгар саамай туруулаґан охсус-
пут ученай, тлингит Джим Уолтон бу-
олбут. 

– Хотугу омуктартан саамай киэн
туттарым уонна ордук саныырым – са-
халар. Эґиги о±олоргутун тіріібμт
тылгытынан μірэтэ±ит, тіріібμт тыл-
гытынан литературалааххыт, театрда-
аххыт. Аан дойдуга барытыгар биллэр

улахан ученайдардааххыт. Эґиги Рес-
публикалааххыт! Эґиги Президеннэ-
эххит! – профессор Уолтон сахаларга
сμрдээх μрдμк сыанабылы биэрэр. 

Профессор Уолтон сирдьиттээх
Аляска тлингиттэрэ кэлин бэйэ бодо-
лорун балачча тардыммыттар. Ґірэх-
тээхтэрэ элбээбит, олохторун-дьаґах-
тарын да дьаґаныылара (атын кыра
омуктарга холоотоххо) сэргэхсийбит.

Кэпсэтэ-кэпсэтэ чэйдээн баран
Аляска Национальнай библиотекаты-
гар архыып салаатыгар тиийэбит. Тать-
яна Степановпа диэн Мордовияттан
тірμттээх нуучча дьахтара кірсін, ар-
хыыпка хайдах киирэри быґааран биэ-
рэр.

Эрдэттэн кэпсэтии быґыытынан
миигин, тілібμрэ тойо суох, архыып-
тан чугас уопсайга олохтууллар. Ана-
стасия Николаевна киэґээ²²и сі-
мілμітμнэн Анкориджтыыр. 

Атырдьах ыйын 7 кμнэ. Опту-
орунньук.

Сарсыарда Аляска Национальнай
библиотекатын архыыбыгар μлэлээри
о²остон тиийбитим – сабыылаах! То²-
суйбуппар иґирдьэттэн μлэґит дьахтар
тахсан быґааран биэрэр. Сайы²²ы кэ-
м²э дьон уоппуска±а барбытынан ар-
хыып эбиэттэн киэґэ 2 чаастан 5 чаас-
ка эрэ диэри μлэлиир эбит. Ол аата μс
кμн μстμμ чаас, баара эрэ то±ус чаас
μлэлиэхтээхпин. Дьэ, кыґыы! Эмиэ то-
буктаан туран кірдіґііччμ буоллум.
Аґынан киллэрдэ. Формуляр толор-
тордо уонна Михаил Зиновьевич Ви-
нокуров фондатын каталогын а±алан
биэрдэ. Бэйэтэ ханна эрэ барда.

Винокуров архыыбын «Нуучча
Эмиэрикэтигэр» бэлэхтииригэр Лидия
Блэк (Лидия Черная), Антуанет Шел-
коп (Антонина Шелковникова) диэн
нуучча дьахталлара улахан оруоллам-
мыттар. Кинилэр Михаил Зиновьеви-
ґы кытта кэпсэтэн, тылларыгар киллэ-
рэн итинник баай архыыбы «Нуучча
Эмиэрикэтигэр» бэлэхтэппэтэхтэрэ бу-
оллар Михаил Зиновьевич ілбμтμн
кэннэ баай библиотеката ыґыллыбы-
тын курдук архыыба эмиэ ыґыллан
хаалыах эбитэ буолуо. 

Ол архыыбы хас да сыл бэрийэн бэ-
рээдэктээн, бэрт кыра (хаґыат лоску-
йугар тиийэ) кумаа±ылары каталогка
киллэрбит киґинэн Ричард Пирс диэн
ученай буолбут. Онон хойутаан да бу-
оллар Ричард Пирс сырдык аатыгар Ви-
нокуров архыыбын сыыска-буорга
тμґэрбэккэ харайбытын иґин махта-
ныах кэри²нээхпит.

Каталогтары кірі олордохпуна аан
аґылла тμстэ, балачча улахан делегация

киирэн кэллэ. Біді²-сада² быґыыла-
ах, хотун-хаан кірμ²нээх, ма²ан бат-
тахтаах эмээхсин инникилээн иґэр.
Миэхэ анаан-минээн кэлбиттэрэ биллэр
(аа±ар саала±а миигиттэн ураты ким да
суо±а). Ойон туран хаалтыспын кін-
нірμнэн, то²хос гынан дорооболоґон
баран английскайдаан му²нанабын. 

Хотун-хаан илиитинэн тохтотон кэ-
биґэр. Тылбаасчыттаах эбит. Кэтрин
Шелтон диэн Аляска Национальнай
библиотекатын директора бэйэтинэн
архыып μлэтин режимин кэґээри со-
руммут омук киґитин кіріірμ кэлбит.

Мин чиккэччи тэбинэн туран ким-
мин-туохпун, хантан, туох соруктаах
кэлбиппин быґааран баран, бириэмэм
а±ыйа±ын, бμгμ²²μлμμн баара эрэ μс
кμннээхпин этэн, сарсыарда то±устан
киэґэ архыып сабыллыар диэри μлэ-
лиирбин кі²μллμμрμгэр кірдіґібμн. 

Сμрдээх бол±омтолоохтук истэн ба-
ран, архыып μлэґитигэр миигин ар-
хыып аа±ар саалатыгар сарсыарда
то±устан киллэрэригэр соруйар. Фор-
муляр толоро олорорбун кірін баран:

– Биирдии докумуонунан сакааста-
ан баара эрэ μс кμн тіґі дуоннаа±ы
кірμі²μй? Эн каталогынан салайтаран
дьааґыктарынан ылан кір. Ол ордук
сууххай уонна кідьμμстээх буолуо. –
онтон салгыы: – Талбыт докумуонна-
рын буор-босхо куоппуйалаан биэри²!
– диэн дьонугар дьаґайар.

Мин μірμμбμттэн у²уохпун μлтμ
тμґэ сыґабын. Махтанан да тіґінμ
махтаныамый?!

– Good luck! – эмээхсин ситиґиини
ба±аран мичээрдээн баран тахсан ба-
рар.

Дьэ, до±оттор, сахалар духуобунай
сыаннаспыт Аляскаттан тіннірμгэр
ма²най ааны арыйбыт Кэтрин Шел-
то²²а ис сμрэхпититтэн махтаныах кэ-
ри²нээхпит! Кини итинник дьаґайба-
та±а буоллар биирдии докумуонунан
бычыахтаан тіґі дуоннаа±ы хорутуо
этибиний? Винокуров архыыба ки-
миэхэ да биллибэккэ аныаха диэри
Аляска±а дьуо±аран сытыах этэ!..

…Сонно каталогтан кірін дьаа-
ґыктары а±алтарабын. 

Сиэхпин ньыппарынан, муус ма²-
ан бэрчээккэ кэтэн, ол дьааґыктарга
сμрдээх кичэллээхтик угуллубут па-
апкалары хостоон ыла-ыла, биримээнэ
кэбиґиилээх окко киирбит о±ус боро-
оску курдук бачаачайдаан барбаппын
дуо о±олоор!..

Туох-туох суо±уй?! Ма²найгы
омуммар отой алааран хааллым. Онтон
син биир барытын саба харбыа су-
охпун ійдіін, ханнык паапка миэхэ ор-
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дук наадалаах буолсунуй диэн на-
ардаатым. 

Михаил Зиновьевич оччотоо±у Дьо-
куускай интеллигенциятын кытта
сμрдээх исти² сыґыаннаах эбит.
До±отторун анабыл хоґооннорун, су-
руктарын биири да энчирэппэккэ тис-
пит. Аны туран былыргы интеллигент
сиэринэн суруктарын ма²най «хара-
тыгар» суруйан баран, кіннірін
«μрμ²эр» таґааран баран ыытар. «Ха-
ратын» тиґэн иґэр. Онон хас биирдии
киґини кытта суруйсуута бэйэ бэйэ-
титтэн ситимнэґэн сыалай эпистоляр-
най роман тахсан кэлэр!

Јксікμлээх Јліксій Бодойбо±о
олордо±уна суруйсубут. Кыыллаах арыы
та²аратын дьиэтигэр саалтыыр аа±аач-
чынан μлэлии сылдьан, Даппарайга
олохтоох Иван Максимов диэн эдэр ки-
ґилиин до±ордоспут. Иван Тимофеевич
Максимов бэртээхэй поэт эбит!..

Лора диэн архыып μлэґитэ дьахтар
тμннμгμ сабыталаан барбытыгар би-
ирдэ кμн киэґэрбитин билэбин. Тμспμт
сирбэр тиийэн киэґэ хойукка диэри
куоппуйалаппыт докумуоннарбын
аа±абын, сааґылыыбын.

Кылыр уунан «μссэнэн» баран уту-
йабын. Сиэппэр укта сылдьар μс дол-
лар биир сэндвичка да тиийбэт…

Атырдьах ыйын 8 кμнэ. Сэрэдэ.
Сарсыарда архыып аа±ар саалаты-

гар лоп курдук то±ус чааска тиийэбин.
Бμгμн бэ±эґээ курдук аа±ыынан
μлμґμйбэккэ талбыт матырыйаалар-
бын эрэ куоппуйалатыах буолбутум –
хайа баарый?! «М.Kornilov. Finland.»
– диэн суруктаах паапканы илиибэр ту-
таат ірі кіті тμстμм. Арыйталаан
аа±аат тыыным хаайтарбыт курдук бу-
олла. Уоскуйаары архыып этээґигэр ба-
ар лоджия±а тахсан Джуно хомотун кэ-
рэ кістμμлэрин кірі-кірі тіттірμ-таа-
ры хаамыталыыбын.

Санаам эрэ остуолга уурбут
«М.Kornilov. Finland.» – диэн сурук-
таах паапка±а…

Арыый уоскуйан, киирэн сэрэнэн
паапканы арыйабын…

…Джуно куоракка Аляска штат ар-
хыыбыгар былыр μйэ±э умнуллан ха-
албыт сахалар олорон ааспыттарын ту-
ґунан тиґэх туоґуларын – суруктарын
тутан олорон, балачча улаханнык са-
наам оонньоото. Ханна эрэ сир уґугар,
то²-хаґаа архыып аа±ар саалатыгар
сиэппэр алтан болууската суох, кыра-
ан уутунан «μссэнэ» сылдьар киґи сэт-
тэ уон сыллаа±ыта Соловки аадыттан
мμччμ туттарбыт саха киґитэ сорун-
му²ун туґунан суруктарын олус ыа-
рыылаахтык ылыммытым. 

Хаатырга ыар оло±уттан му²ур
уґуктарыгар тиийэн, симмит биир ди-
эн, бэл, тылын да билбэт дойдуларыгар
Финляндия±а тиийэн эрэйи кірі
сылдьар сахаларга холоотоххо мин
«топпуппун уйбакка» кілдьμргээн
сылдьар киґи буолла±ым эбээт! Дой-
дулаах киґи хаґан ба±арар дьиэбэр-
уоппар, кэргэммэр-уруубар тіннір
кыахтаах буолла±ым дии. Оттон кини-
лэр ахтыл±аннаах Сахаларын сирин
буоругар μктэниэхтэрин эрэ кэрэх –
сонно тута саа уоґугар туруоруллу-
охтаахтар!.. Ол дьон дууґаларын ха-
ґыытын сурукка хааллараахтаабыттар.
Бачча тухары ким да±аны ол суруктар
тустарыгар тμґээн да баттаппат этэ.
Уопсайынан да биґиги кыґыл о±о эр-
дэхпититтэн коммунизм идеятыгар ии-
тиллибит дьон «биэлэйдэр», «норуот
істііхтірі» ыалдьар дууґалаахтара
буолуо диэн отой да санаабат, кинилэ-
ри икки атахтаах кыыл курдук саныыр
этибит буолла±а!.. Ол дьон суруктарын,
оччотоо±у дьалхааннаах дьыллар лос-
куйдарын бу илиибэр тутан
олордо±ум!..

Паапка±а «Новое русское слово» ха-
ґыакка тахсыбыт биллэрии
сыґыарылла сылдьар:

«Áåæåíöû ÿêóòû èç áîëüøåâèñò -
êîãî àäà Ñîëîâåöêèõ ëàãåðåé èùóò
àäðåñ ÿêóòîâ, íàõîäÿùèõñÿ â
ýìèãðàöèè â Õàðáèíå, Ìóêäåíå,
Øàíõàå è â Àìåðèêå: Íèêèôîðîâà
Ãàâðèèëà Âàñèëüåâè÷à, Êóçüìèíà
Ãðèãîðèÿ Ìèõàéëîâè÷à, Åôèìîâà
Ãåîðãèÿ Ñåìåíîâè÷à, Ðÿçàíñêîãî
Àê., Ôåîäîòà Àôàíàñüåâà (õà´ûà÷ -
÷ûòòàð ³éä³³á³êê³ë³ð áèèð êè´èíè
èêêè ãûììûòòàð -àâòîð) Çíàþùèõ
èõ àäðåñà ïðîñÿò ñîîáùèòü ïî
àäðåñó: Ôèíëÿíäèÿ Ãåëüñèíãôîðñ,
ïðåäñåäàòåëþ ïî äåëàì ðóññêèõ
áåæåíöåâ ãîñïîäèíó Áóøó.

ßêóòû: Êîðíèëîâ Ìèõàèë
Ôåäîðîâè÷ è Ñòàðîñòèí Åãîð
Åãîðîâè÷ и Старостин Семен Кон-
стантинович».

… Михаил Зиновьевич Винокуров
Нью-Йорка бэчээттэнэр «Новое рус-
ское слово» хаґыакка Финляндия±а
тиийбит сахалар биллэриилэрин аа±аат
сонно тута кинилэргэ сурук суруйбут.
Ол сурук иннилэрин-кэннилэрин бил-
бэккэ му²утахсыйа сылдьар дьо²²о
эрэл кыымын сахпыт.

CУРУКТАР… СУРУКТАР…

П.Ойуунускай аатынан Саха Ака-
демическай театра гастролтан Фин-
ляндияттан эргиллэригэр Соловкит-
тан Финляндия±а куоппут сахалар ту-

старынан дьикти сурахтаах эргилли-
битэ. 

Саха саарына Багдарыын Сμлбэ ба-
рахсан ымпыктаан-чымпыктаан хасы-
ґан ол саха μс ньургунун туґунан
«Олох долгуна» диэн кинигэ суруйан
таґаартарбыта. Бу билигин илиибэр
ол сахалар тус илиилэринэн суруйбут
суруктарын илэ харахпынан аа±а олор-
до±ум! Сорох суруктарын уруучуканан,
чэрэниилэнэн суруйбуттар. Чэрэнии-
лэлэрэ бμтээхтээтэ±э дуу? Туох дуу?
Суруктарын соро±ун сμрдээх куґа±ан-
нык суруйар харандааґынан суруйан
тμмμктээбиттэр.

«Глубокоуважаеиые 
Михаил Зиновьевич!!!
Анастасия Семеновна!!!
Мы якуты: Корнилов Михаил

Феодоровичь Олекминскаго округа
Абагинскаго наслега, Старостин
Егор Егоровичь Восточно-Кангалас-
скаго улуса 2-го Нерюктяйскаго на-
слега (имел свой двор г. Якутске быв.
двор Васильева М.Г.), Старостин Се-
мен Константиновичь Амгинскаго
улуса ь Чакырскаго наслега (негра-
мотный). Первым долгом примите
от нас сердечный привет, желаем хо-
рошаго здоровья и успеха Ваших де-
лах. 10/Х 31 г. получив Ваше письмо
написанное от 10/1Х 31 г. так рады,
которое пером описать невозможно,
Ваша весточка для нас большая ра-
дость и надежда. Здесь Финляндии
находимся как рыба воде, незнаем
ягыка и нет знакомых (Оччотоо±у
кэми ырылхайдык кірдірдμн диэн су-
руктары биир да кіннірμμтэ суох хай-
дах суруллубутунан биэрэбин. Суругун
ис хоґоонуттан саха киґитэ суруйбута
тута биллэр ол курдук «находимся как
рыба воде» диэн «тылы билбэт бу-
оламмыт балык курдук ньимиликээм-
мит» диэри гыммытын киґи сэрэйэр. –
авт.) 

Мы из Якутска сосланы Соловец-
кие лагеря 1928 г. июня месяца в чис-
ле 200 человек из которых умерли по-
чти 40%, в том числе умерли Сивцев
Ф.Г. имел 10 лет, жена Барашкова
С.П. имел 10 лет, Шеломов М.С.
имел 3 г. Дягилев С.И. 5 лет и др. Мы
трое сбежали из одной к-ки (коман-
дировки-авт.) УСЛОНа ОГПУ нахо-
дящейся окало Мурманское жел. дор.
в дер. Черная речка, вышли 25-го ию-
ня с/г шли по знаменитым болотам,
озерам и горами Карелии девять су-
ток 4-го Июля попали Финляндии, по
дороге большой опасности не под-
вергались только ити было очень
трудно, некоторые беженцы русские
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блудят по целыми месяцами нам уда-
лось скоро пробраться…

… Петр Черных, теперь крас-
ный поэт, вообще продался больше-
викам душой и телом. Максим Ам-
мосов, Слепцов-Оюнский Платон с
1928 г. попали правую оппозицию на-
стоящее время у Власти не стоят.

Теперь за 1931 г. в Якутске от
большевицкаго достижения цены
такие на продукты: пуд мяса 60 руб.
пуд масла 120 руб. пуд муки рж. 15
руб. это нам известно по полученным
письмам из родственников, настоя-
щее время нет Якутске такого хо-
зяина, кто бы имел 5-6– голов круп-
ного скота…

2/Х 31 г. из Мукдена получили
письмо от Якута Рязанского Аскли-
феодота Афанасьевича, котором он
сообщает, что служит китайской
фирме, Никифоров Гавриил Василь-
евич тоже Мукдене живет без дела,
Аверенский Н.А. с женой тоже там,
торгует вино-бакалейной лавкой,
Кузьмин Г.М. Тяньзине служит ка-
кой-то еврейской пушной фирме,
Ефимов Г.С. Харбине состоит учи-
телем у китайцев и принял китай-
ское подданство, вообще утеши-
тельного ничего не пишет еле-еле
пробиваемся говорит на свое суще-
ствование…

… Мы заброшенные судьбой, сю-
да Финляндии, находимся совершен-
но безвыходном положении не имеем
ни средств, даже одежды, потому
обращаемся к Вам с просьбой мате-
риально нам помочь сколько можете,
затем напишите настоятелю Ваа-
ламского (Валаамского –авт.) мона-
стыря может он возьмет на поруки,
лучше находиться монастыре, чем
лагере, Мы люди православные…» –
эрэйдээхтэр бара сатаан манастыырга
киирэргэ кытта сібμлэґэллэрин бил-
лэрбиттэр.

Итинтэн салгыы суруктарыгар Дьо-
куускайга, Саха сиригэр бассабыыктар
«кыґыл террору» хайдах ыыппытта-
рын туґунан дири²ник ырытан суру-
йаллар. «Бассабыыктар туґунан кырдь-
ыгы Аан дойду барыта биллин» – дии
санаан, бэчээккэ анаан суруйбуттар
бадахтаах, 

Отут биир сыллаахха алтынньы уон
биир кμнμнээ±и «О Якутии» суруктан
быґа тардыы:

«…Начался 1920 г. терор, мирное
население чекистами подвергалась
пыткам, избивали шомполами ра-
зыскивая золото, пушнину, конфи-
сковались имущества зажиточных
людей, связи тем 1920 г. Декабре от-

крыли заговор против большевизма,
была арестована вся якутская ин-
теллигенция во главе инженера Же-
лобцова Н.Е. около 200 человек, крас-
ные тут же создали Ревтройку где
входили Исай Карпель, Михаил Ред-
ников и Шергин все комсомольцы 18-
летние и решили судьбу 42 человек
якутов видных и грамотных…»

«…Якутию большевики потопи-
ли в море крови, а молодое якутское
поколение легко поддается им, во-
обще всю Россию коммунисты дер-
жат в железных руках а в сравнении
России Якутия море капля!

Теперь в Якутске видные люди и
люди не коммунистического течения
все выбиты, а оставшие находятся
в Соловках и других лагерях, в России
и по Сибири открыты принуди-
тельные лагеря, где мучаются мил-
лионы людей, в том числе и наши
братья…

… Цель нашего побега 1) думали
что большевикам скоро конец. 2) в
случае свержения большевизма, для
освобождения Якутии от больше-
вицкого ига каким-нибудь способом
помочь, но наши мечты скоро одна-
ко не прибудут, большевики торже-
ствуют. Но всетаки надежды те-
рять нельзя, когда нибудь чудо свер-
шится, что комунизм провалится..»
– ахтыл±аннаах дойдуларыгар, тап-
таллаах кэргэннэригэр бассабыык бы-
лааґа сууллар эрэ кμнμгэр тіннір кыах-
таах буоллахтара эбээт – эрэйдээхтэр
кинилэр олохторун устата туолбатах
ыра санаалара!

Урут ахтан аґарбытым – Винокуров
суруктарын барытын куоппуйалыыр,
биитэр μрμ²²э устан баран харатын ха-
алларар эбит диэн. Ол суругун хара-
тыттан ма²найгы страница:

«Michail Z Vinokouroff
Catalogue Division Library of Con-

gress Washington D.C.
Sept. 10, 1931.
Дорогие мои Михаил Федорович и

Егор Егорович!
Может быть Вы знаете меня,

нас, может быть вспомните…
Мы, т.е. я – Михаил Зиновьевич и

жена моя (бывшая Якушкова Ана-
стасия Семеновна, учительница)
давно уже не получаем вестей их
Якутска. А в Америке мы 12-й год.
Писем мы не пишем, чтоб не подво-
дить людей добрых, а также «гусей
нераздразнить». В большевистских
газетах ничего не можем прочесть
хотя-бы «среди строк» о нашем, о
родном, о Якутии… Слышали мель-
ком и чувствовали, что не все якуты

«низко поклонились» завоевателям,
многие сложили голову, слышали,
что многие из них попали в Соловки
и в другие места…

… Я, якутянинъ горжусь вами и
сделаю все возможное, чтоб облег-
чить вашу участь…»

Сонно Финляндия былаастарыгар
μс саха±а мэктиэ сурук суруйбут уонна
лаа±ыртан босхолуулларыгар кір-
діспμт. Финляндия±а нууччалар дьыа-
лаларыгар оґуобай комитет бэрэстэ-
биитэлин кытта суругунан ыкса сибэ-
эґи олохтообут. Ол суруктартан кір-
діххі Михаил Зиновьевич чахчы
да±аны айыы киґитэ эбит.

«Копия
Послал с 15 долларами в поне-

дельник 23 ноября 1931 года 
Ноября 22, 1931.
Глубокоуважаемый мистеръ

Бушъ!
Простите меня пожалуйста за

то, что беспокою Васъ моими пись-
мами и просьбами. Дорогой Вы мой,
я очень Вамъ благодарен – Вы в тотъ
разъ переслали мое первое письмо
тъмъ самымъ трем якутамъ (Кор-
нилову и двумъ Старостинымъ), ко-
торые находятся теперь подъ Вашей
опекой. Не знаю: сумъю-ли я хоть ког-
да-нибудь в чем-нибудь отблагода-
рить Вас за это, очень хотелось бы

Я лично якутянинъ (хотя и не
якутъ) – очень и очень озабоченъ в на-
стоящее время судьбою Корнилова и
Старостиныхъ. Мнъ бы хотелось
хоть чъмъ-нибудь помочь имъ; хоть
какъ-нибудь улучшить ихъ положенiе
если имъ тамъ трудно в лагеръ. 

Весьма.возможно, что я ихъ знаю
даже лично, но это и не важно, во
всякомъ случаъ, они обо мнъ знаютъ.
Они для меня какъ-бы свои…»

Тойон Бушка бэйэтигэр анаабыт
этиититтэн кістірμнэн биґиги биир
дойдулаахпыт хайдахтаах μрдμк куль-
туралаа±ый? Я лично ЯКУТЯНИН –
диэн хайдах курдук киэн туттан этэ-
рий? Корниловтаа±ы отой билбэт дьо-
нун, сахаларын эрэ иґин «Весьма воз-
можно что я ихъ знаю даже лично»
– диэн суруйар. Уонна ис сμрэ±иттэн
туох кыалларынан кинилэргэ кімілі-
ґі сатыыр. Оннук киґи эбит олох дол-
гунугар о±устаран омук кытылыгар
тиксибит Саха сирин уола, нуучча поэ-
та Михаил Таежник – Михаил Зиновь-
евич Винокуров.

Суруктарын барытын куоппуйа-
лаатым. Дьэ, сμрдээх μчμгэй кμн бу-
олла!

Кылыгыр уунан «уусуннаан» баран
утуйдум.
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Атырдьах ыйын 9 кμнэ. Чэппиэр.
Сарсыарда Сьюзен Кристиансен

кэлэн кірсμґμμгэ илдьэ барда. Кірсір
дьонум кэргэнниилэр эбит. Ричард Да-
уенхауэр (Дик) Аляска университетын
профессора, поэт, тылбаасчыт, Азия
омуктарын эпостарын чинчийэр дьа-
рыктаах немец тірμттээх Эмиэрикэ ки-
ґитэ. Кэргэнэ Нора Дауенхауэр тлин-
гит дьахтара, эмиэ профессор, поэтес-
са, 

Дик нууччалыы балачча μчμгэйдик
билэр эбит. Онон и²нигэґэ суох кэп-
сэтэбит. Саха оло²хото Новосибир-
скайга тахсыбытын илдьэ сылдьар.
Оло²хо туґунан сμрдээ±ин интэриэ-
ґиргиир. Тугу билэрбинэн кэпсээтим.
Барытын диктофо²²а суруйан ылла.

Нора Дауенхауэр тлингит дьахтал-
ларыттан биир бастакы ученай, поэ-
тесса. Тлингит омугун туґугар эмиэ ис
сμрэ±иттэн ыалдьар эбит. Омугун
μтμітμн, майгытын-сигилитин нуучча
колонистара халаары-талаары кэлбит-
тэригэр хайдах кімμскэммиттэрин кэп-
сиир. Тлингиттэргэ (нууччалар «ко-
лоштар» диэн ааттыыллара) Святитель
Иннокентий отой сибэтиэй киґилэрэ
эбит. Сэриини, хаан тохтуутун тохтоп-
пут, μірэ±и тар±атаары тлингит тылын
алфавитын, грамматикатын о²орбут.

Јссі да кэпсэтиэх эбиппит да би-
риэмэ ыгыма бэрт. Махтанан, аадырыс
атастаґан, билсиґэ туруох буолан арах-
сабыт.

Архыыпка кэтэґэ сытар паапкалар-
га ыксыыбын.

«£СТ££ХТ£Р» ЫРЫАЛАРА

1919 сыл ахсынньытыгар Дьо-
куускайга былааґы бассабыыктар
ылыахтарыттан, ірібілμμссμйэнэн ии-
ригирбит киинтэн тэйиччи, μμт-тура-
ан олохтоох Саха сирин эмиэ олус ула-
ханнык аймаабыттара. Сонно тута куо-
рат кулубатын кытта эпписиэрдэри
ытыалаабыттара. «Байыаннай комму-
низм», «кыґыл террор» Саха сирин са-
лалтатыгар Лебедев, Агеев, Козлов кэ-
лиэхтэриттэн іссі ордук хаан олбох-
томмуттара. Нэс майгылаах саха ин-
теллигенцията дьон чулуутун кырган
барбыттарыгар, дьэ, биирдэ «бабат»
диэбитэ. Ол ордук 1922 сыллаахха
муус устар 13 кμнμгэр Марха таґыгар
ытыллыбыт уон сэттэ саастаах пед-
техникум студена, Таатта о±ото Петр
Слепцов хоґоонугар ча±ылхайдык кі-
стір:

Якутск! Родная сторона
Жилища вольности простой.
И ты несчастьями полна

И окровавлена войной!
Мой край суровый!
Трудясь многие лета спокойно
Стал велик и знаменит.
Не тобой ли гордились 

Русские цари?
Не на твои ли несметные 

богатства
Зарились чужеземные 

завоеватели?
О, великая Сибирь!
За твою автономеую власть
Возстали твои же дети
Больше… (вики!)
Перестаньте терзать свой народ!
Оставьте Сыны Якутии,
Свои злодейские дела,
Сплотитесь под одним знаменем
Возрождения! 

Винокуров фондатыгар биир интэ-
риэґинэй салаанан μрμ² бастааннь-
ыстар докумуоннара буолаллар. Илии-
тигэр туох тμбэспитин, суруйсар дьо-
но тугу ыыппыттарын мунньан испит.
Онтуката балачча интэриэґинэй ма-
тырыйаал буола тμмμллμбμт. Олортон
биир интэриэґинэйинэн СУоБНУ
(ВЯОНУ – Временное Якутское На-
родное Управление) докумуоннара,
Саха сирин олохтоохторугар ы²ырыы-
лара буолаллар.

«ВЫПИСКИ ИЗ ПРОТОКОЛОВ 
Областной Учредительный съезд

Представителей местностей осво-
божденных от большевиков, собрав-
шись в с. Чурапча Якутскаго уезда 2
марта с/г имея, суждение об органи-
зации временной единой военно-
гражданской власти для ведения
борьбы с большевиками в области и
учитывая положение настояшего
момента, а также выражая надеж-
ду в скорейшем сокрушении Россий-
ской Республики Советов мощным ду-
ховно-физическим натиском Госу-
дарственно-мыслящих группировок
патриотов Отечества и в водворе-
нии на территории Российского го-
сударства правопорядка и законно-
сти на основе Народовластии выра-
ботал политическую программу вос-
становления справедливой власти
на территории Якутской области..»

«…На основании акта избрания
Якут. Област Учредительнлго съез-
да от 12 сего марта и согласно вре-
меннаго положения по управлению
Якутской Областью выработанного
съездом же от 4 сего марта Якутское
Областное Народное управление
вступило в справлении своих обязан-
ностей с 9 часов сего числа в следую-
щем составе: Председатель Георгий

Семенович Ефимов, Заместитель
председателя Афанасий Иннокенть-
евич Говоров, члены: Матвей Мат-
веевич Сивцев, Михаил Дмитриевич
Азаров и корнет Василий Алексеевич
Коробейников, которому возложено
командование всеми вооруженными
силами Якутской области, кандида-
тами в члены: Алексей Степанович
Сентяпов и Петр Иванович Оросин.
Местом временнаго пребывания
Якутскаго Областного Народнаго
Управления назначается село Чу-
рапча Батурусской волости Якут-
ского уезда…»

СУоБНУ иґитиннэрэр-пропаганда-
лыыр салаатын тыл μірэхтээ±э Семен
Андреевич Новгородов инитэ Андрей
Андреевич Новгородов (бассабыык-
тар «мастер провокационных слухов»
диэн ааттаабыт киґилэрэ) салайбыта.
Андрей Андреевич суруйбут ы²ырыы-
ларыттан биирдэстэрэ;

«ЮНЫЯ ГРАЖДАНЕ!
Вот уже месяц, как население

Якутской области возстало против
угнетателей большевиков не на
жизнь, а на смерть.

К Вам юныя граждане обраща-
ется Областное Народное управле-
ние с призывом: Все, кому дороги ин-
тересы Родины, кто еще не забыл
всех ужасов владычества больше-
виков, придти на помощь Вашим от-
цам и братьям!

Поступайте в организуемыя учеб-
ныя команды Вооруженных сил
ВЯОНУ! »

Ґрμ² бастаанньыстар бассабыык-
тар былаастарын утары ырыа, хоґоон
кμμґμнэн эмиэ охсуспуттар. Винокуров
архыыбыгар ким суруйбута биллибэт
«Ермак туґунан ырыа» матыыбынан
суруллубут хоґоон сыдьар.

Ревела буря, дождь шумел 
Во мраке молния блистала 
Чекист нагайкою. свистал 
Шпана расстрелами терзала!
До крови страстию горя
Шпионы рыскали повсюду, -
Настала страшная пора,
Ночами в пытках гибли люди.
А утром пьяная толпа
Свершала с воем-гаем тризну,
Она кричала, что спасла
Свою разбойную отчизну.
От лишней крови батраков 
За некий сговор расстреляло 
Ученых мужей-якутов,
Немало русских похлестала!
Проходят месяцы и год
Дни чередой идут за днями
Возстал на мае вдруг народ,
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Ведет разсчеты с большевиками.
Уж красных тысячи побиты.
Бегут из Татты и Чурапчи.
Разбит Пыжьянова отряд,
У Бредевского гвардейцы
Для них народных палачей
Настанет час расплаты грозной
Под шум орудий, лязг мечей
Возстанет власть вовеки!

Ити курдук Гражданскай сэрии
сылларыгар айбыт киґитэ биллибэт,
уостан уоска тμґэриллэн испит ырыа-
хоґоон бі±і айыллыбыт. Эмиграннар
суруктарыттан кірдіххі Асклифеодот
Рязанскайы кытта омук сиригэр кμрэс-
пит, 1929 сыллаахха Мукде²²а сэл-
ликтээн ілбμт Федор Прокопьевич Гав-
рильев – Сольскай μрμ² бастааннь-
ыстарга хоґоонньут быґыытынан бил-
лэр эбит. Бастаанньыстар гимнэрэ бу-
олбут «Тыгын кырдьа±ас са±аттан» ди-
эн ырыаны Сольскай суруйбут курдук
этэллэр. Хомойуох иґин ону бигэргэ-
тэр дуу, утарар биир да докумуон кі-
сті илик. 

Асклипиодот Рязанскай суругут-
тан арай биир хоґоон кіґμннэ.

ОЛОХ ДОЛГУНА

Олох долгунугар о±устараммыт
Ураа²хай Саха о±олоро
Оторой-моторой ы´ылынныбыт,
Ороспуойдар илиилэрин а´ылыга 

буоллубут.
£бμгэбитигэр μ³скээбит 
¥тμ³ санаалаах дьμ³гэлэрбитин
£´³хт³³х санаалаах, ³л³р³рμ эрэ 

сылгылаабыт
£лμμ дьоно μ³рбэлээх сааларынан
μμртэлээн ³л³рт³³тμлэр.
Харыйа салаатын курдук 

ханыыла´ан μ³скээбит
Хаарыаннаах сэгэрдэрбитин 

хара²а санаалаахтар
Хаа²²а ымсыырбыттар хара тμμн 

та´аараннар,
Хаайан, ха´ыытатан илдьэннэр 

хара буорунан саптылар.
Кэлэр дьылларга кэнчээри 

дьоннорго
Кэскил тэрийэр санаалаах ыччат 

дьоммутун
Кэ´иэхтээх санаалаах кэдэрги 

бы´ыылаах
Кэр-дьэбэр дьон кэйэн-анньан 

³л³рт³³тμлэр.
Ымсыырбыт-ба±арбыт курдук
Ырбакка-сылайбакка сылдьаннар
Ыраас дьэ²кэ олоххо ба±арбыт
Ыччат-билэ дьоммутун
Ынырык тыллаах, ырбыыта-

дьайгыта суох

Ылары эрэ сылгылаабыт
Ыар-дьиппэ санаалаахтар
Ыстыыктарын а´ылыга о²ордулар.
¥³рэхтээх дьоммутун 

μктээн-баттаан тураннар,
¥³рэхтээхтэр эрэ диэннэр
£р³ к³рд³рб³кк³ сылдьаннар,
Ыар μлэ±э анаатылар.
Сорох дьоммутун соргуга 

ба±арбыттарын и´ин
Сору-му²у бμрμннэрэн со±уруу 

ыыталаатылар
Соргубутун суйдаатылар, 
Айылгыбытын алдьаттылар
Кыайардыын– кыамматтыын 
Кый-мырах барар кэлэн,
Кыраай сирдэргэ кы´ал±аны 

бμрμммμтμнэн
Кый-мырах кыйданнылар.
Т³р³³бμт дойдубутуттан т³л³рμйэн, 

аан дойдубутуттан арахсан,
£бμгэбититтэн μμрμллэр кμммμт 

тиийэн кэллэ.
Ку´а±ан са²наахтар кμμгμнэстилэр,
Абаа´ы санаалаахтар 

артыалластылар.
Баламат санаалаахтар 

баараластылар
Бассабыыктыыр баартыйа буолла 

диэн
Бала±а²²а олорбут баламат 

санаалаахтары
Бастарын илдьи сынньан туран,
Баайы бараа² диэн ба´ылык 

о²орбуттара
Бар дьоммут бастаахтарыгар

барыларыгар тиийдилэр.
Урусхал санаалаахтары оройдорун 

охсон туран,
Ол-бу дойдуга сылдьа²²ыт 

дьа´айы² диэбиттэригэр
Оло±у алдьаттылар, ороскуоту 

о²ордудар.
Сэдэх са²наахтары сэбиэккэ 

холбоон,
Сиэрдээх оло±у тэрийи² 

диэбиттэригэр
Сэргэлээн тахсан сидьи² быртах 

тылларын
Сирдьит о²осто сылдьаннар
Сир-дойду μрдμнэн силлиэ-боллоо 

б³±³нμ о²ордулар.
Баары бараатыдар, бэлэми

мэлиттилэр.
Сылдьыбыт сирдэринэн сыы´а 

бы´ыыланнылар,
Хоммут сирдэригэр хоромньуну 

о²ордулар
Эбиэттээрбит сирдэрин эрэйгэ 

тэптилэр.
Мунньахтаабыт сирдэринэн му²у 

буллардылар
Дьа´айбыт сирдэринэн дьаабыны 

та´аардылар.

Ийэ уу´ун и²нэрдилэр, а±а уу´ун 
самнардылар,

Улуу´у умсардылар, ³лμμнμ 
μксэттилэр.

Симиэрдинэн сырайдапнылар
Илби´инэн илги´иннилэр,
Абаа´ынан алгыстаннылар!..

Хоґоон бμтμμтμгэр Асклифеодот
Рязанскай илиитинэн «Эта песень со-
чинена Портнягиным в село Удоке
около Чимукана. 1921 года.» – диэн су-
руллубут.

Ити ырыалары киґи хайдах да ли-
рика±а сыґыарбат. Оччолорго басса-
быыктар батталларыттан, «кыґыл тер-
рортан» тууйуллубут дьон дууґатын
хаґыытын курдук ылыныахха сіп…

Лора тμннμктэри сабыталаан бар-
бытыгар биирдэ μлэ чааґа бμппμтμн би-
лэбин. 

Оо! Абакка 105 дьааґыктан уонча-
тын эрэ кірін хааллым. Мин «хаан іс-
тііхтірμм» бириэмэ уонна харчы ха-
бар±абыттан хам харбаатахтара! 

Хаарыаны бу манна ким да на-
адыйбакка дьуо±аран сытар Винокуров
архыыбын антах Дьокуускайга (му²
саатар Саха сиригэр сыґыаннаах до-
кумуоннарын куопуйатын!) илдьибит
киґи баар ини! Тіґілііх духуобунай
баай буолуох этэй? Киґи хомойуон
иґин Михаил Зиновьевич бу архыы-
бын, библиотекатын тіріібμт Сахатын
сиригэр бэлэхтиэн ба±аран, Саха АССР
Правительствотыгар суруйбута эппиэ-
тэ суох хаалбыт. Ол суругун «харата»
уонна Лидия Блэк туоґулуур сурукта-
ра бааллар.

«Кыым» кырдьа±астара Эмиэри-
кэттэн кэлбит сурук туґунан кырдь-
ыктаах сура±ы ырыппыттар эбит!.. Аа-
ґар ааспытын кэннэ хайыахпытый?!
Хомойор эрэ буоллахпыт!..

Ол да буоллар Кэтрин Шелтон ба-
рахсан кімітμнэн урут хаґан да бил-
либэтэх баґаам элбэх матырыйаалы
булан, ону барытын буор-босхо куоп-
пуйалатан, саха булчуттара этэллэри-
нии «илии тутуурдаах, іттμк харалаах»
дойдулуур буоллум.

Аляска библиотекатын архыыбын
μлэґиттэригэр сиртэн халлаа²²а мах-
танан, арахсабын.

Киэґэ Сьюзен Кристиансен сі-
мілμіккэ киллэрэн биэрэр.

Атырдьах ыйын 10 кμнэ. Бэ-
этинсэ.

Сарсыарда Хотугу Форум²а тиийэн
отчуоттаатым.

Анастасия Николаевна куоппуйа-

È
Ë

È
Í

 l
2
0
1
2
, 4

 ¹
−ð

ý

55

2012-4-58_2012-1-yak.qxd  16.11.2012  11:45  Page 55



лаабыт докумуоннарбын кірін ула-
ханнык μірдэ. Сиэппэр μс доллардаах
эрэ хаалбыппын истэн баґын быґа ил-
гистэр:

– Хайдах итинник сылдьыахха
сібμй? Манна Саха сирэ буолбатах!
Дойдугар саха дьоно барахсаттар эйии-
гин аччыктатыахтара суо±а этэ! Чэ,
туох буолуой, кылаабынайа бэртээхэй
докумуоннары булбуккун.

Аляска университетыгар стажи-
ровкалана-стажировкалана Хотугу Фо-
рум²а μлэлиир финн уола Юсси Сой-
ни сонно интернетинэн Соловкиттан
Финляндия±а куоппут Михаил Кор-
нилов, Егор Старостин, Семен Старо-
стин туґунан матырыйааллары Хель-
синки университетын саайтыттан бу-
лар.

А±ыйах хонук иґигэр мідіін со±ус
туттуулаах, біді²-сада² у²уохтаах,
биэс омук тылынан кі²μл кэпсэтэр
ійдііх ба±айы финн уолун кытта
сμрдээ±ин чугаґастыбыт.

Эмиэрикэ±э атырдьах ыйын 12
кμнэ – Арассыыйа±а атырдьах ыйын
13 кμнэ.

Бμгμн дойдулуубун.
Анастасия Николаевна, Асида Ива-

нова, Юсси Сойни авиапорка атаарал-
лар. Владивостоктан атыыласпыт би-
лиэппинэн «Мавиал» Магадан авиа-
хампаанньатын сімілμітμнэн тирилэ-
тэн-тарылатан, илибирэтэн-салыбыра-
тан Хамчааккалыыбын. 

Аляска – Нуучча Эмиэрикэтэ
кірсμіххэ диэри! Исти² сыґыаны²
иґин бар±а махтал буоллун!..

Уйаара-кэйээрэ биллибэт Чуумпу
акыйаан μрдμнэн кітін иґэн тібібір
булбут матырыйаалларбын сыымай-
дыыбын, сааґылыыбын, инники тугу
μлэлиирбин барыллыыбын.

Хайаан да Соловкига бириигэбэр-
дэммит саха дьонун матырыйаалла-
рын булуохха наада. Финляндия±а миэ-
стэтигэр тиийэн сахалар тустарынан су-
руктары, докумуоннары булар киґи
бэрт буолуох эбит. Итинник санаалаах
Ийэ буорбар μктэнэбин. Тіґі да кы-
рыымчык буоллар μтμікэннээх сырыы
буолла. Тμмμк да баар, инники да μлэ
барыла чуолкай

Соловки – Финляндия

Дойдубар эргиллээт сонно Фин-
ляндия±а айанныырга бэлэмнэнэн бар-
бытым. Тугу кірдμіхтээхпин чу-
олкайдык билээри Дьокуускайга ар-
хыыптары хасыґан, библиотека±а ха-
ґыат, сурунаал, литература бі±інμ
бэрийэн барбытым.

"КАЭР" СОФРОНОВ, "СОЭЛ"
ШЕЛОМОВ УОННА ДА АТЫТТАР –
"ҐЛЭ¤ИТ НОРУОТ ЈСТЈЈХТЈРЈ"

Саха киґитигэр тіріібμт
алааґыттан, тірμт буоруттан кый
ыраах дойдуга кμμс іттμнэн
быра±ыллартан ордук ыарахан туох
баар буолуой!? Јссі ордук ыарахан –
оло±ун μтμітμн бараабыт, аан ма²най
хааман бадьаалыа±ыттан ыал буолан
алтан сэргэни анньан, о±о-уруу
тірітін, сμіґμ-ас ииттэн а±а баґын
тосту олорон, сирдээ±и дьолун биир
алаас иґигэр эрэ булбут дьо²²о
буолуохтаах. Дойдуларыттан
биэрэстэттэн ордук тэлэґийбэтэх,
айыл±а кэрэтин алаас ортотунаа±ы
кілμччэ кытыытыгар μμммμт арыы
хаты²нарынан эрэ ыры²алыыр дьон
эрэйдээхтэри сир уґугар, инньэтэх
Биэлэй муора кураанах кытылыгар,
киґи икки атахтаах буолан тіріібμтμн
кэмсинэр ыар оло±ор умса
анньыбыттара.

1930 сыллаахха Харбин куоракка
генерал Пепеляев солбуйааччыта
генерал Е.К.Вишневскэй «Аргонавты
Белой мечты» диэн кинигэтэ
тахсыбыта. Ол кинигэни кірдіін-
кірдіін Финляндия Национальнай
библиотекатыттан булан ыллым.
Јйдііх киґи, дьи²нээх Россия
патриота ыры²алаан ырытыыта. Ол
кинигэтигэр суруйбут:

«...Ïðè ïîëíîì ñî÷óâñòâèè ïðîñ -
òîãî íàðîäà, ÿêóòñêàÿ èíòåëëèãåí -
öèÿ ïîøëà ïðîòèâ íàñ. ìîáèëèçîâàâ
íåñêîëüêî ñîò ÿêóòîâ è ðàçëè÷íûìè
âîççâàíèÿìè è îáðàùåíèÿìè ñîâðà -
ùàÿ ÿêóòîâ-ïàðòèçàí. ñîñòîÿ ùèõ â
ðÿäàõ Ñèáèðñêîé Äðóæèíû. Êàê îíè
ñëåïû!!! Íå âèäÿò ÷òî ñ íèìè
ñäåëàþò êîììóíèñòû!..

Èòàê áîðüáà ñ êîììóíèçìîì â
ßêóòñêîé îáëàñòè ïðåêðàòèëàñü.
Ñîâåòñêàÿ âëàñòü íà âñåé òåððèòî -
ðèè áûâøåãî Ðîññèéñêîãî ãîñóäàð -
ñòâà íå èìååò íè îäíîãî ôðîíòà è
íèêòî åé íå áóäåò ìåøàòü íàëàæè -
âàòü ìèðíóþ æèçíü â Ðîññèè. Íî
ìîæåò ëè êîììóíèçì íàëàäèòü
õîçÿéñòâî è ìèðíóþ æèçíü â Ðîññèè,
à ãëàâíîå ïðèìèðèòü ñ êîììóíèñ -
òè÷åñêèìè èäåÿìè âñå ñëîè
íàñåëåíèÿ!»

Аан дойду сэриитин, Гражданскай
сэрии фроннарыгар ууну-уоту ортоту -
нан ааспыт бойобуой генерал отой іті
кірііхтіібμт эбит! С а ґ ы л
Сыґыы муустаах осадатыттан Строд
этэрээтин босхолообут «Якнар ревдот»
легендарнай хамандыыра, сахалартан
бастакынан Саха Киин Ситэриилээх

комитетын орденынан на±араада -
ламмыт Сэмэн Мэхээлэйэп «Ксенофон -
товщина дьыалатыгар» ытыллыбыта.
Баччаа²²а диэри Сэмэн Мэхээлэйэп
«бандьыыт» аатыран, Саґыл Сыґыы
муустаах осадатыттан Строд этэрээтин
«Дед» Курашов быыґаабыт курдук
сурулла сылдьар.

Оттон ол «Якнарревдоту» тэрийси -
бит саха интеллигенэ,. суруйааччы
Алампа Соппуруонап эрэйи-му²у кірі
сылдьан маннык суруйбут эбит:

«...ß ïðèçíàí àêòèâíûì
êîíòððåâî ëþöèîíåðîì. äà åùå
êàêèì?– 58 11 ÓÊ. Ãäå
ñïðàâåäëèâîñòü è ëîãèêà? ß íå æåëàë
è íå æåëàþ áûòü âðàãîì ñâîåãî
íàðîäà. èáî ÿ ñàì èç íàðîäà è ÷àñòü
åãî...Ïðèõîäèëîñü èñïûòûâàòü
âñÿêóþ íóæäó è ãîðå. Íî âñå æå,
áëàãîäàðÿ ëþáâè è ïîääåðæêå
ÿêóòñêîãî íàðîäà, ïîñòåïåííî
âûõîäèë â ëþäè. ßêóòñêèé íàðîä íîñÿ
ìåíÿ íà ñâîèõ ïëå÷àõ íàïðàâëÿë
òîìó, ÷òîáû ÿ ñäåëàëñÿ ÷åëîâåêîì,
ïîëåçíûì åìó. Çà ýòî î÷åíü ìíîãî
îáÿçàí ñâîåìó ðîäíîìó íàðîäó... Êåì ÿ
ÿâëÿþñü ïðè äàííîì ñòðîå?
Êîíòððåâîþöèîíåðîì? Òàêîâûì íå
áûë è íå æåëàþ áûòü.

Ïåðâûé ðàç áûë àðåñòîâàí 10
ñåíòÿáðÿ 1927 ã. Íàõîäèëñÿ ïîä
ïîäïèñêó äî 23 ìàðòà 1928 ã. ñ 23
ìàðòà 1928 ã. ïî 5 àïðåëÿ 1929 ã.
íàõîäèëñÿ ïîä ñòðàæåé, à ñ 5 àïðåëÿ
ïî ñèå âðåìÿ íàõîæóñü íà âîëå è
èñïûòûâàþ æèçíü ññûëüíîãî. 6 1/2
ì-â áûë äâîðíèêîì, îòòóäà óâîëèëñÿ.
1/2 ì-öà áåç êâàðòèðû è áåç ðàáîòû
ñêèòàëñÿ ïî ãîðîäó Àðõàíãåëüñêó.
Íåäàâíî â îäíîé òðóùîáå íàøåë óãîë
ó ðàáî÷èõ, Ñïàñèáî, ÷òî ïóñòèëè
ìåíÿ. Òåïåðü íàõîæóñü áåç ðàáîòû.
Ñòîþ íà áèðæå òðóäà. Îíà íèêóäà íà
ðàáîòó íå ïîñûëàåò. Ïîëó÷àþ 200 ãð.
õëåáà. Çäîðîâüå ïëîõîå. Âñå
âûâåòðèëîñü, âñå âûñîõëî...

...Åñëè ñîâåðøåííî íåâîçìîæíî
äîñðî÷íîå îñâîáîæäåíèå, òî ïî
êðàéíåé ìåðå ñîêðàùåíèå ñðîêà è
ïåðåâîäà â äðóãèå áëèçëåæàùèå îò
ðîäèíû ãóáåðíèè. Â äàííîì ñëó÷àå,
õîòÿ áû Èðêóòñê. Åñëè è ýòîãî
íåâîçìîæíî, òî ÿ ãîòîâ âåñü ñâîé
ñðîê îòáûâàíèÿ îòñèäåòü â
ßêóòñêîì äîìçàêå. Ëèøü áû áûòü â
ðîäèíå èëè îêîëî íåå...

...Âîò âñå, ÷òî õîòåë ñêàçàòü
Âàì. Ðàçóìååòñÿ, íà ýòî ïèñüìî íå
æäó Âàøåãî îòâåòà. Íà âñÿêèé
ñëó÷àé ìîé àäðåñ: Äî âîñòðåáîâàíèÿ.
Èç ðîäèíû íè÷åãî íå ïîëó÷àþ. Íèêòî
íå ïèøåò. Âèäèìî âñå îòâåðíóëèñü
îò ìåíÿ. Íå ïîíèìàþ. Ïðè òàêèõ
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óñëîâèÿõ, â ÷óæáèíå, ñðåäè íåçíàêî -
ìûõ ïðèõîäèòñÿ êîðîòàòü äíè.
Êàæåòñÿ ÿ â åäèíсòâåííîì ÷èñëå
ïîïàâøèé ñ îäíîãî êðàÿ êðàÿ ñâåòà íà
äðóãîé.

Óáåäèòåëüíî ïðîøó Âàñ çà ýòî
áåñïîêîéñòâî èçâèíèòü ìåíÿ è íå
ñåðäèòüñÿ!

Óâàæàþùèé Âàñ À.Ñîôð.
1930 ã. ÿíâ. 16 äíÿ.»
(Алампа Соппуруонап Максим

Кирович Аммосовка суруйбут
суругуттан).

Саха Республикатын бастакы
Президенэ Михаил Ефимович Никола -
ев докумуон бі±ітμн кітіхтірін, араас
таґым²а барытыгар элбэхтик
туруорсан, дакаастаґан, БК(б)П КК
1928 сыллаах «Саха национализмын
туґунан» уураа±ын кітμттэрэн, саха
омугу иннин улаханнык сарбыйбыт
хара дьайдаах балыыры ыраастаппыта.
Сыччах сити уураахха эрэ сигэнэ-
сигэнэ 60 (!) сыл устата тіґілііх элбэх
киґи оло±унан «оонньообуттара»
буолуой!? Тіґілііх элбэх ійдііх,
μірэхтээх, Саха сирин инники сайдыы -
тын туґугар ис сμрэ±иттэн ыалдьар
саха интеллигенэ кэрэгэй дьыл±алам -
мытай!? Сыччах ити уураах содулугар!

Алта уон сыл устата саха омукка
кыаґы буола сылдьыбыт мэґэй суох
буолуутун іссі да ситэ сыаналыы
иликпит, буолуохтаа±ын эрэ курдук
ылынныбыт. Киґи дьиксинэрэ баар
Президент Николаев хорсун хардыы -
тын ыччат дьон эттэригэр-хааннарыгар
ылынар гына ійдіібік кілір –
«уураах» иккистээн эргийиэ±э диэн!
Оннук буолбатар ханнык!.. 

Ол туґугар 1928 сыл туґунан,
Соловки туґунан кырдьыгы бар дьон
билиэхтэрин наада!

«Каэр» Софронов Москва±а Мак -
сим Аммосов, Былатыан Ойуунускай,
Кууґума Гаврилов уонна Саха АССР
бэрэстэбиитэлистибэтэ улахан туруор -
сууларынан «буруйа чэпчэтиллэн»
«ÑÎËÎÂÊÈ ¥ËÝÍÝÍ Ê£ÍÍ£Ð¥ -
ÍÝÐ ÎÑÊÓÎËÀÒÀ» ОГПУ тройка -
тын уураа±ынан «ÕÎÒÓÃÓ ÊÛ -
ÐÀÀÉÃÀ ÑÛÛËÊÀ ÍÀÍ» солбуллу -
бута.

Алампа Бутыркаттан Архангель -
скайга сыылка±а аттанарыгар биир
ілμμгэ тμбэспит дьоно: «ñýãýòèëëè -
áèò ààíû àðûéàð áûäàí ÷ýï÷ýêè
áóîëóî. ñîòîðó áûû´àíûà². Îòòîí
áè´èãè Ñîëîâêèòòàí òóãó ýìèò
òóðóîðñàðáûò, áóêà, êûàëëû áàòà
áóîëóî» – дии хаалаахтаабыттар.

Саха сириттэн Соловкига ыытыл -
лыбыт 172 киґилээх бастакы партия
тимир суолунан Кемь – Попов остров

тиийбиттэр. Вагонтан сμікэниэхтэр -
иттэн «ÑÎÐ-ÌÓ¢ ÎÑÊÓÎËÀÒÛÍ»
«μірэ±э» са±аланан барбыт.

Ма²най тиийээттэрин μгэс курдук
μс чаас устата «Çäðà!..» – μігμлэп -
питтэр. Онтон суукка±а тμіртμμ чаас
сынньата-сынньата μлэ саамай
ыараханыгар умса анньыбыттар.
Мілтіх, ыарытыган іттμлэрэ
ма²найгы кμнтэн алларыйан, ыалдьан,
ілін-сμтэн бараахтаабыттар.

Корнилов суруйарынан сахалар
μлэґиттэринэн сирдэрбэтэхтэр. Ол
эрээри «ÑÎËÎÂÊÈ – ¥ËÝ ÎÑÊÓÎ -
ËÀÒÀ» буолбакка ис дьи²э «¥ËÝÍÝÍ
ÊÈ¤ÈÍÈ ÁÓËÃÓÐÓÒÓÓ ÎÑÊÓÎ -
ËÀÒÀ» буолбута. Сахалар бииргэ
сырыттахтарына «ÑÎËÎÂÊÈ ¥£ÐÝ -
¡ÈÍ» ылыныа суохтар диэн биирдии-
иккилии киґи гына-гына тус-туґунан
«командировкаларга» ыыталаабыттар.
Сол кμнтэн кμннэрэ харааран киирэн
бараахтаабыт. Ордук нууччалыы «ыт»
да, «ат» да диэни билбэт саха
о±онньотторо – «соэллар» сордоохтор
иэдэйбиттэр, биир кыґыннаах эрэ
буолаахтаабыттар.

Финляндия±а айан

2002 сыл. Алтынньы 31 – сэ-
тинньи 14 кμннэрэ.

Санкт-Петербург. Биир дойду-
лаа±ым профессор Александр Алек-
сандрович Петров тэрийиитинэн Фин-
ляндиялыыр буоллум. 

Александр Александрович Фин-
ляндия±а баар до±орун профессор Йу-
ха Йанхунены кытта сибээстэґэн миэ-
хэ ы²ырыы о²ортордо. Докумуоннары
эккирэтиґии, докумуон о²оґулларын
кμμтμμ кэмигэр бириэмэбин сμтэримэ-
эри Нуучча историческай архыыбыгар,
Нуучча географическай обществотын
библиотекатыгар, Санкт-Петербург-
даа±ы ИдьМ управлениетын, ФКСБ
управлениетын архыыптарыгар μлэлэ-
этим.

Икки кэнники архыыптарга хааччах
бі±і эбит. Киґи киґиэхэ кэпсиирин
курдук кμттμіннээх докумуону кір-
дірбітμлэр.

КАРЕЛИЯ

Сэтинньи 14-20 кμннэрэ.
Финляндия±а тахсарга виза ыларга

докумуоннары туттаран баран ол виза
о²оґуллуор диэри Карелиялаатым.
Сыалым-соругум «СЛОН-БелБалтЛаг»
архыыбыгар сахалар суолларын-ии-
стэрин кірдііґμн. Санкт-Петербург
поеґа Петрозаводскайга сарсыарда 7
чааска тиийэр эбит. 

Петрозаводскай. 1`703 сыллаахха
Улуу Бμ³тμр Онега кμ³л μрдμгэр
олохтообут куората. 300 ты´ыынча
нэ´илиэнньэлээх. Тимир суол, уу
транспорын кииннэрэ. Тракторда-
ры, станоктары о²орор заводтарда-
ах, ма´ы та²астыыр, целлюлоза-ку-
маа±ы о²орор комбинаттардаах.
Карелия Республикатын киинэ. 

Соловки хаайыылаахтарын
дьыалата Новосибирскайынан,
Архангельскайынан, Мурманскайынан,
Карелиянан ыґыллан хаалбыт. Аны
сэрии са±ана «СЛОН-БелБалтЛаг» ар-
хыыбын тіттірμ-таары кіґірі сылдь-
ыбыттар. Петрозаводскайы эвакуация-
лыылларыгар соро±ун уоттаабыттар,
соро±ун ууга тимирдибиттэр. Онон ба-
ґаам элбэх докумуон суох буолбут
бадахтаах.

Үс күнү быһа Карелия ИдьМ,
ФКСБ архыыптарыгар картотека
бөҕөтүн хаһан кураанахха муҥнанным.
Дьэ, эрэй!..

Үһүс күн түмүгүнэн тугу да
булбакка мэлийэн кэлэн гостиницаҕа
сытан, сарсын эрдэ Онега күөл
иччитин, сири дойдуну аһатар, манна
эрэйи-муҥу көрбүт дьон
дууһаларыттан көрдөһөр сахалыы са-
наа киирдэ.

Эрдэттэн хааччынан, сарсыарда күн
тэмтэччи ойуута Онега күөл
кытыытыгар, дьон хараҕыттан дьалты
соҕус баараҕай мас үүнэн турарын бу-
лан, кыракый кутаа оттон, онно сири-
уоту аһатан, сиэр-туом толорон баран
көрдөстүм:

– Бэйэҕит буруйгутунан буолбакка
кыһарҕаҥҥа түбэһэн бу дойдуга эрэйи-
муҥу көрөн суорума суолламмыт биир
дойдулаахтарым барахсаттар! Эһигини
атаҕастыы да, кыһарыйа да кэлбэтим.
Эһиги үтүө ааккытын, тиһэх
эҕэрдэҕитин дойдугутугар тиэрдэр
баҕалаах кэлэн турабын… Бука диэн
кырыы хараххытынан көрүмэҥ дуу!
Баар буоллаххытына бэйэҕитин
биллэриҥ диэн үҥэн-сүктэн
көрдөһөбүн!..

(Салгыыта бэчээттэниэ)

È
Ë

È
Í

 l
2
0
1
2
, 4

 ¹
−ð

ý

57

2012-4-58_2012-1-yak.qxd  16.11.2012  11:45  Page 57



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends false
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo true
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /CreateJDFFile false
  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e007300200070006f0075007200200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020005500740069006c006900730065007a0020004100630072006f0062006100740020006f00750020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e00200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002c00200070006f007500720020006c006500730020006f00750076007200690072002e0020004c00270069006e0063006f00720070006f0072006100740069006f006e002000640065007300200070006f006c0069006300650073002000650073007400200072006500710075006900730065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e00650020007100750061006c00690074006100740069007600200068006f006300680077006500720074006900670065002000410075007300670061006200650020006600fc0072002000640069006500200044007200750063006b0076006f0072007300740075006600650020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e00200042006500690020006400690065007300650072002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670020006900730074002000650069006e00650020005300630068007200690066007400650069006e00620065007400740075006e00670020006500720066006f0072006400650072006c006900630068002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e00300020006500200070006f00730074006500720069006f0072002e00200045007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200072006500710075006500720065006d00200069006e0063006f00720070006f0072006100e700e3006f00200064006500200066006f006e00740065002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e0067002000740069006c0020007000720065002d00700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e0067002000690020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072006e00650020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e00200044006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e0067006500720020006b007200e600760065007200200069006e0074006500670072006500720069006e006700200061006600200073006b007200690066007400740079007000650072002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f00670065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000610066006400720075006b006b0065006e0020006d0065007400200068006f006700650020006b00770061006c0069007400650069007400200069006e002000650065006e002000700072006500700072006500730073002d006f006d0067006500760069006e0067002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e002000420069006a002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670020006d006f006500740065006e00200066006f006e007400730020007a0069006a006e00200069006e006700650073006c006f00740065006e002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200071007500650020007000650072006d006900740061006e0020006f006200740065006e0065007200200063006f007000690061007300200064006500200070007200650069006d0070007200650073006900f3006e0020006400650020006d00610079006f0072002000630061006c0069006400610064002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e0020004500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007200650071007500690065007200650020006c006100200069006e0063007200750073007400610063006900f3006e0020006400650020006600750065006e007400650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a0061002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e0020004e00e4006d00e4002000610073006500740075006b0073006500740020006500640065006c006c00790074007400e4007600e4007400200066006f006e0074007400690065006e002000750070006f00740075007300740061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007000720065007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e002000510075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e006900200072006900630068006900650064006f006e006f0020006c002700750073006f00200064006900200066006f006e007400200069006e0063006f00720070006f0072006100740069002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006800f800790020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c00690074006500740020006600f800720020007400720079006b006b002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e00200044006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e00650020006b0072006500760065007200200073006b00720069006600740069006e006e00620079006700670069006e0067002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006600f60072002000700072006500700072006500730073007500740073006b0072006900660074006500720020006100760020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e00200044006500730073006100200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e0067006100720020006b007200e400760065007200200069006e006b006c00750064006500720069006e00670020006100760020007400650063006b0065006e0073006e006900740074002e>
    /ENU ()
    /RUS ()
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice




